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मुखपृ रचना व मांडणी
मानसी डहाणू कर

लेखकांना, िच कारांना आिण वाचकांना
दे ात आले दे ात आले आहे. लेखांतून व िच ांतून
झाले ा मतांशी संपादक िकंवा आपण सहमत
असूच असे नाही, त ा आपण हा अंक केवळ "मनोरं जनासाठी" आहे अशी अपे ा ठे वून वाचावा, ही िवनंती!
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गुढी उभा नी आकाशी
तोरण बां धुनी दाराशी
काढु नी रां गोळी अंगणी
क सु वात नववषाची
आपणा सवाना गु ढी पाड

ा

नम ार मंडळी,
ा मनःपू वक शुभे ा!

णता णता मंडळाचा 2019 मधील हा सहावा काय म! दर वष माणेच आप ा काय मां ची
सु वात आपण Gleaners volunteer event ने केली. िमिशगन ा कडा ा ा थं डीतही आपली young volunteer
मं डळी अगदी उ ाहाने आली होती. िक ेक टन याम (sweet potato) पॅक क न गरजूं ना ते पाठव ात आलं.
आप ा
वेळाप कात क ु िनटीसाठी काम करणं हे िकती मह ाचं आिण तेवढं च समाधान दे णारं आहे याची
िचती सवाना आली.
दु सरा काय म हा सं ां तीचा! मृ दुला दाढे जोशी यां ा "मृ दुल र" या मराठी आिण िहं दी संगीतावर आधा रत
अितशय अ ासपूण मािहतीसिहत गा ातील सौंदय थळे शोधायची एक कलाच िशकायला िमळाली.
यानं तर कॅरम धचे आयोजन १६ फे ुवारीला केले होते. ात लहान मोठे अशा ३८ धकां नी भाग घेतला होता.
टोरोंटो, ओहायो येथून खास खेळ ासाठी लोक आले होते. ही
धा अितशय चुरशीची झाली. ात िसंग म े
रणिजत स े िवजेता तर वेणू मु केरा उपिवजे ता ठरला. डब म े अ र आिण हॅ रस
ां ना िवजे तेपद िमळाले तर
े पण
सतीश दु पाटी आिण वेणू मुकेरा ां नी उपिवजे तेपद पटकावले . ा धचे थमच फेसबुक लाई व न
कर ात आले .
यावष ा "रिसका तु ाचसाठी" या मािलकेची सु वातही जोरदार झाली. Design of Meaningful Artifacts हे
इं ड यल ॉड िडझाईन वर आधा रत जीवक बडवे याचे ेझटे शन खू पच मािहतीपूण होते. आप ा आजू बाजूं ा
व ू वाप न आपण एखादी नवीन िडझाईन िनिमती कशी क शकतो, या ि येतील पाय या कोण ा याची मािहती
िमळाली. याचा
ो राचा भागही खू प छान झाला. पारं प रक कले ला फाटा दे ऊन साय वर आधा रत असा हा
काय म एकदम हटके ठरला. याच मािलकेमधील पुढचा काय म रिववार १२ मे रोजी कॉ क सटर, फािमगटन
िह येथे होणार आहे. ात ी. दे वद कुलकण "तू माझा सां गाती" हा ाने रीवरील ां ा अ ासावर आधा रत
िन पण आिण
ो रे असा हा काय म असेल. सौ. मृ णािलनी अकाटकर ाचे पसायदानसु ा आप ाला ऐकायला
िमळे ल.
यंदा आपण भारतातून "अमर फोटो ु िडओ" हे ायोिगक रं गभूमीवरील नाटक आणले होते. ाला ५१९ ितिकटिव ी
होऊन उ ां की ितसाद िमळाला. तीन िपढयां ना खळवून ठे वणारे हे नाटक डे टॉईट ा चोखं दळ े कां कडून वाहवा
िमळवून गेले. एवढे च न े तर अमे रकेत वाढले ा ितस या िपढीलाही ते आवडले हे िवशे ष!!
आपली यंदाची युथ किमटी नवनवीन उप मां चे आयोजन करीत आहे. मु ी नाईट २९ माच रोजी उ ाहात साजरी
झाली. ३८ मु लां नी ात भाग घेतला होता. आपले गो
ॉ र बोध दे शमुख (माया ेप
ासेस) यां नी मु लां ना
शै िणक े ात यश ी हो ासाठी चेकिल काय असावी याब ल ेझटे शन िदले. नं तर िप झा, लेमोने ड, आइ ीम,
कुकीज ची मे जवानी झाली. क ट, गे , डा , ु िसक आिण मू ी… मुलां नी म धमाल केली. िशवाय जुनो आिण
टे डी या कु ां शी मु लां ची चां गलीच दो ी झाली.

5

या वष आपण थमच "हे इज वे " ही मािलका चालू करीत आहोत. ा ा अंतगत २२ जून ा इं टरनॅ शनल
योग िदवसािनिम ाने योगथॉन आयोिजत केले आहे. तरी सवानी ात भाग घेऊन लाभ ावा ही िवनं ती. यंदा
टे बलटे िनस धा ५ मे रोजी फािमगटन येथे होईल तसेच िपकिनक २1 जुलै रोजी के
ंगटन पाक येथे होईल.
ा ा मेनूचे िनयोजन आ ापासूनच चालू झाले आहे .
आ ापयत झाले ा सव काय मां ना लाभले ा तुम ा सवा ा भरघोस ितसादामुळे आमचा उ ाह ि गुणीत
झाला आहे. आमचे सव कायकत आपापले ाप सां भाळू न मं डळा ा कामाला वा न घेत आहे त. िदवसिदवस
मं डळा ा काय मां चा दजा असाच उं चावत जावा आिण आम ा नवनवीन उप मां ना आपली उप थती
लाभावी ही सिद ा!

आपली िव ासू

भारती मेहदळे
अ

, महारा मंडळ ऑफ डे टॉईट

ई मेल:
फोन: ७३४ ६७४ ३६८७

गुढी पाड ा
मनःपूवक
शुभे ा!

ा
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ितत

ा कृती …..

गु वार सं ाकाळ... णजे आज “छायागीत”! पटापट अ ास संपवला नाही तर आई
काही टी. ी. लावून दे णार नाही असा िवचार करत घरी आले . अ ासाला बसणार तोच... तळमज ावरचा
रा लदादा झेिवयस कॉलेजमधून घरी आ ाची पावती िमळाली. कशी णुन काय िवचारता? तो घरी आला
की बूट काढाय ा अगोदरच
रीयो लावायचा. तो दे खील अ ी ग ी दु मदु मेल अशा वो ु म मधे.
आवडही अथात झेिवयसला शोभे ल अशीच. िच ार ढाम-ढाम आिण एकही श न ओळखू येणारं पा ा
संगीत. रा लदादा उठ ाचं, घरातून बाहेर पड ाचं, घरी आ ाचं आिण झोप ाचं सग ा िब ं गला
आपोआप कळायचं. कसं? ुिजक चालू – दादा घरी आिण जागा; ु िजक बंद – दादा झोपलाय िकंवा बाहेर!
काय, आहे की नाही सोपं? अधवट वाढलेले दाढीचे खुंट, िझपरे य क न िव टले ले वाटावे असे
िवंचरले ले केस, अ ंत जुनाट िदसणारी िवटलेली जीन आिण भडक िच असले ला गोल ग ाचा टी-शट.
णजे हा कॉलेजला चालला का ल ाला, कळायला तसा काही माग नसायचा. ाचं हे वागणं आम ा
आजीला अिजबात पटायचं नाही. ने हमी कुरकुरायची– “त हे वाईक काट. ा ाकडे जा णावं. चां ग ा
घरात ा मुलानी असं कळकट राहणं शोभतं का? जरा रोिहणीकडून शीक. कशी नीटनेटकी असते पोर”.
मला मा रा लदादा ा वाग ात काहीच गैर वाटायचं नाही. कसला िबनधा होता राव! ा ाशी ग ा
मारायला म ा यायची. कुठलाही म ाव नाही! बोलता बोलता खू प काही िशकायला िमळायचं. सग ा टडी
गो ींची जाण असायची ाला. आप ाला काय हवंय, काय नकोय ते िकती लोकां ना मािहत असतं सां गा? तो
मा आप ा मनाला चेल तेच करायचा. णजे थोड ात सां गायचं तर – “कुणीही िनं दा, कुणीही वंदा,
आमचा िहताचा धंदा चालू!”. अहो पण असं करायला सु ा दम लागतो. सग ां ना नाही जमत ते! पण
गंमत सां गते आजी ा ीने व ी असलेला रा लदादा, टोटल िहरो होता. अहो दर शिनवारी रा ी होणा या
ा ा पाट त िम ां पे ा; मै ि णींची सं ा ने हमीच जा ! पण पाट ावेळी रोिहणीताई काय करत असावी
बरं ?
रोिहणीताई – रा लदादाची थोरली बहीण, णजे वयात फ
स ा वषाचं अंतर. पण दोघां मधे जमीनअ ानाचा फरक! रा लदादा िजतका जग
रोिहणीताई िततकीच एकलकोंडी. तो धडाकेबाज आिण ती
मां जरपावलां पे ाही शां त. दादा ा कशालाच वेळकाळ नाही. ताईचं सगळं च घ ाळा ा का ासारखं. तो
सावळा, रां गडा तर ती गौर, नाजूक. आिण फ बां ानीच नाही बरं का, ती सगळीच नाजू क होती. ितचा
आवाजही नाजू क होता. रोज सकाळी मी (बळे बळे च उठून) दे वासाठी फुलं काढायला जायचे ते ा काय तो
ितचा आवाज ऐकू यायचा. इत ा सकाळी रा लदादा उठला असता तर सूयदे व तः ाचं दशन ायला
आला असता. रोिहणीताई िनयमानी सकाळी तानपुरा घेऊन शा ीय संगीताचा रयाज करायची. मग
िशवाजी-पाकला दोन फे या आिण नं तर आटपून ९:१५ला कॉले ज. ितचं अ ासाचं टे बल खडकीलगत होतं.
ामु ळे आ ी सं ाकाळी शाळे तुन घरी यायचो ते ा ती खाली मान घालून अ ास करताना िदसायची. ितचं
सगळं च मोजून-मापून, ने टकं होतं. कधी मी “हाय” केलं तर छोटसं
त-हा . खदळताना, खे कसताना,
खोडी काढताना तर सोडा; पण कुणाबरोबर संभाषण करताना दे खील ितला मी बिघत ाचं आठवत नाही.
तेल लावुन घ घातले ली वेणी आिण कडक इ ीचा नाजूक ि ंटचा हल ा रं गाचा सलवार-कमीज. अहो,
दु प ा सु ा घडी घालून दो ी खां ावर से ी-िपन लावून , दो ी बाजू समान क न, समोर “ ी” िदसेल
असा ायची. ितला चुकून काही िवचारायची पाळी आलीच तर जरा धाकधूकच वाटायची. नवीन को या
बॉ
मधली बा ली उगीच आप ामु ळे िव टायला नको असं वाटतं ना, तसं काहीसं. बा लीत जो गोडवा
असतो ना, अगदी तसा भास
ायचा रोिहणीताईत. रा लदादा ा बेिश पणात आ िव ास होता,
रोिहणीताई ा िश शीरपणात िनतळ िनयमन. एक िवराट रान होतं, तर एक ाज ाचा सडा! ित ावर
कुणी रागवणे श च न तं. अगदी दादां ना सु ा !

दादा कोण? आम ा िब ं गमधली अजून एक िवल ण ‘ कृती”. असं बघा; आम ा िब ं गमधे पाच
घरटी. तळ आिण पिह ा मज ावर दोन आिण दु स या मज ावर एक. पण
ेक घर - अफलातून!
ेक
म ाचा रं ग िनराळा. तळमज ावर दु सरं घर होतं गोडबो ाचं. घरातले मुख दादा.
िब ं गमध ा सग ा मुलां ना वळण लावायची जबाबदारी आपली आहे असाच ां चा समाज असावा. वय
सुमारे स रीचे. अंगावर पां ढरा लगा-सदरा. डो ावर जाड िभं गाचा च ा, जो अ ा वेळेला नाका ा
अ ावर असायचा. कपाळाला कायम आ ा. मी पािह ापासून ते रटायर होते. घराबाहे र ां नी फुलबाग
केली होती. िदवसातला बराच वेळ ते ितथे च असायचे. ात दासाळा, अनं त, चाफा, अनेक फुलं होती. पण
दादां ची नजर घारी ा वरताण. ां ा मनािव
आ ी फुलां कडे नुसतं बिघतलं तरी खेळ खतम!
क ां वर वर दादां चं खास ेम. अॅड ा -बुिकंग करायला लागायचं. चुकून फुलं काढताना एखादी कळी
तुटली तर धपाटे न ी! वर घरी त ाळ त ार जायची ती िनराळी. पण दादां चा खरा छं द होता मुलां वर
पाळत ठे वणं. कोण-कधी-कुठे होतं दादां ना इ ंभूत बातमी असायची. चुकून कधी ग ी ा कोप यावर पाच
िमिनट ग ा मारत थां बलो तर हे नेमके टपकायचे. वर लगेच – “काय गं, काय चाललंय तुमचं इथे ? घरी
मािहत आहे का इथे वेळ काढत उ ा आहात ते?” असले भोचक
बेधडक िवचारायचे. ामु ळे ते िदसले
की आमची पां गापां ग झालीच समजा. आपलं नाव गोडबोले आहे , िकमान णुन तरी कधी गोड बोलावं. छे !
चेहरा ने हमीच करडा. नाकावर ा च ाव न डोळे रोखतच बोलायची लकब. बरं
पण रोज तेचतेच.
सकाळी “काय, शाळे त ना?” आिण सं ाकाळी “कुठून? शाळे तून?”. आता मला सां गा – शाळे चा युिनफोम
घालू न, द र घेऊन रोज आ ी स नारायण घालायला जाऊ शकत होतो का? पण काही बोलायची
शहामत कुणाची होती. मु का ानी हो णायचो. अहो, अगदी सं ां तीलासु ा ितळगूळ घेताना “एक लाडू दे .
उगीच उधळे पणा नको. आिण नीट गुड ातून वाकून नम ार कर. कमरे त वाकलीस तर दणका घालीन”
हा सुमधुर आशीवाद िमळायचा.
आिण ा ा बरो र उलट आम ा शे जारचे प ा. प ा
णजे
शेजार ा घरातले आजोबा. ेमळपणाचं मू ितमं त उदाहरण. दादा
रखरखीत कां बळ तर प ा
णजे तलम मऊ रे शीम.
तः ा
नातवंडां चेच न े तर िब ं ग मध ा आ ा सग ाच मु लां चे लाड
करायचे. ां ा बोलणं संथ आिण र गोड. घरात कोकणी बोलत
ामुळे ते आणखीन
अस ामुळे
ाला एक उपजत हे ल होता.
हळू बोलताहे त असं वाटायचं. अंगावर एक साधा शट, लुं गी आिण
उपरणं. प ा कधी आ ा मुलां ना रागावले तर नाहीच, उलट आ ाला
दु सरं कुणी रागावलेलं सु ा प ां ना फारसं आवडायचं नाही. आम ा
समोर नाही, पण नं तर आईला सां गताना ऐकलं य मी – “रागावून
सां ग ापे ा शां तपणे समजावून ित ा कले नी सां गावं”.
ोट क नको - असं ण ासारखं आहे.
आता आम ा आईला शां त रहा सां गणं णजे ालामुखीला
पण तरीही प ां नी ितला सां गायचं सोडलं नाही. ती पु ा-पु ा िचडली तरी ते ित ावर कधीच िचडले नाहीत.
ाचं धोरण साधं होतं – भीतीने िकंवा मनािव
फ उपरं िशकवणं होतं. मनाला पटलं तर भाव जा
होतो. पण कुणाचं मन दु खवायचं नाही. आिण णुन ां चे उपाय पण सॉिलड म असायचे. आता हे च बघा
ना. आम ा घरी चातुमास पाळला जायचा. मी तर प ी मासे-खाऊ. फार पंचाईत ायची माझी. दर वष
प ा आईला, आजीला समजाव ाचा य करायचे की मु लां वर ही बंधनं घालू नका. पण आजी कसली
ऐकतेय. ितला आ ी बाहेर खा े लं सु ा चालायचं नाही. मग प ा काय करायचे मािहत आहे ? ते ां ा
घरी मासे तळायला सां गायचे. दार उघडं असायचं. मग मला हाक मारायचे आिण णायचे या वासावर आता
वरण-भात खा. दु धाची तहान ताकावर भागव! काय? आहे की नाही भारी तोडगा? दादाचं मते – छडी लागे
छमछम, तर प ां ना वाटे कोणतीही स ी अयो . एक (ल ातला) जमद ी तर एक (लुं गीतला) गौतमबु !

आिण ितसरी आमची आजी! आता िह ाब ल तर सां गावं ते कमीच. मू ळची कोकणी आजी सासरी
आ ावर मराठी िशकली. पण ितला िहं दी फारसं बोलता यायचं नाही. पण णुन काय! घरी येणा या
भाजीवा ाशी मा ती फाड-फाड िहं दीतच बोलायची. णजे बघा हं – “ ा रे भै ा, तू काल का नाही
आया? आधी सां गने का ना. आिण भाव इतना महाग ा लावता है ? माकट म तो
है”. खरं तर आजी
फारच िचत घराबाहे र पडायची. अगदी गेलीच तर आम ा सोबत उ ान-गणपती िकंवा मठात. खरे दी
वगैरे तर कधीच नाही. पण तरीही होरा असा की आ ाच बाजारातून आली आहे. कहर तर नारळ घेताना
असायचा. कारण नारळ णजे आजीचा जीव की ाण. आमटी, भाजी, व न भु रभु रवून.. हजार वेळा
सतत लागायचा. पण खवून ठे वले ला मा चालायचा नाही. ते ा ा ते ा खवायचा. मग वेळी-अवेळी
“पटकन खवून दे ” अशी आ ा यायची. चुकुन जर पां ढ या खोब यात काळा िठपका िदसला, तर पाठीत
एक पडलाच णुन समजायचं. दहा वेळा टणटण वाजवुन, परखून ायची. वर “भै ा, नीट बघून दे ओ.
कुजका िनकला ना, तो उ ा परत!” अशी इरसाल िहं दी धमकी. आिण नऊवारीत ा आम ा
मराठमो ा आजीचं धेडगुजरी िहं दी भै ाला व थत समजायचं दे खील. तो ा ा िहं दीत बोलायचा
आिण आजी ित ा. दोघां नीही आपापली भाषा सोडली नाही. मोलभाव यथासां ग ायचा. दरवेळी तीच
िझकिझक. नारळ कधीही कुजका िनघाला नाही हे निशब आमचं. पण णून आजीकडून एखा ा वेळी
सां गायचं रािहलं य? तर नाही! काय आहे की नाही आमची “िहराठी” आजी ेशल? प ा, दादा आिण
आमची आजी तसे साधारण एकाच वयाचे. पण ितघां मधे वय सोडलं तर तसं काहीही सा नाही. जगा ा
रां गोळीत
ेकाचा रं ग िवशे ष आिण वेगळा. आिण तोही ठळक!
आिण मग.... बेल वाजली! दार उघडलं तर समोर एक िवशीतला मुलगा. कानडीत काही तरी णाला.
ातलं “धारवाड” आिण “अ ा” हे दोन श मला कळले . हातात ा सामानाकडे बघता धारवाड न
आलाय, आजोबां चं घर का असा काहीसा आशय असावा. काय सही
प होतं हो ा “अ ा”चं. णजे
काय? अहो ा ा ब लच काय, आणखीन खू प जणां ब ल खू प काही सां गायचं आहे तु ाला. आम ा
आसपास “नमु ां ची" कमी नाही! आिण ा सग ाचं नं तर काय झालं ते तरी कुठे सां िगतलं य मी. आता
कुठे मी फ झलक िदलीये. बाकी ेक के बाद! तोवर ही सगळी मं डळी तु ाला कशी वाटली? व ी
का आणखीन काही... ते तु ी ठरवा. हं , पण मला सां गायला िवसरायचं नाही बरं का.

पूनम तोरगल

िमटींग संपता संपत न ती. ऑिफसमधून घरी पोहोचायला सुधाला कमीत कमी एक
तास उशीर होणार होता. जा उशीर झाला तर सुहास पु ा अबोला धरणार. सुधाने
पु ा एकदा हातात ा घडा ावर नजर टाकली. " ा िमटीं वेळेत ायला काय
होतं ा अ रला ! घरी जायची घाई असली की बरो र िमटींग ायला सुचतं याला.
िशवाय िमटींगचा उपयोग काही नाही."

अबोला

"सुधा, सुधा! “
सुधाने चमकून अ रकडे पािहलं .
"मी तुला िड ब नाही ना केलं ?" अ र ित ाकडे पा न कु
तपणे हसून णाला.
"अं! नाही सर. माझं ल आहे सर." सुधा मनातला सगळा राग चेहर् यावर िदसू न दे ता चेहर् यावर खोटं
आणून णाली.

त

अ रने घसा खाक न ाचं बो रं ग भाषण पुढे चालू ठे वलं. स ाची इकॉनॉमी, कंपनीचा से चाट, निवन े ात
घुस ासाठी कंपनी कसे य करत आहे वगैरे वगैरे.
सुधा पु ा सुहासचा िवचार क लागली. ल ाला दोन वष होत आली होती ां ा. वरवर पाहता सगळं सुरळीतच
होतं. पण गेले काही महीने सुधा ा नोकरीमध ा जबाबदार् या खू प वाढ ा हो ा. पण मोशन िमळालं की
ाबरोबर जवाबदा या वाढणारच. आजकाल सुधाला घरी पोहोचायला उशीर ायला लागला होता. सुहास तसा
समजू तदार होता. पण आज दोघां नी बाहेर जायचा ॅन बनवला होता, आिण आता सगळा ॅन कॅ ल करावा
लागणार होता. हे असं आज ितस यां दा होत होतं. ामुळे सुहास नाराज होणार होता. सुहास रागावला की
ित ाशी अबोला धरायचा. सुधाला ा ा नाराजीचं कारण कळत होतं. बेड मम े पु क वाचत फुरगुंटून
बसले ला सुहास ित ा डो ासमोर आला आिण ा ा अस ा बािलश अवतारचं ितला नकळत हसूच आलं .
खु ा सरक ाचा आवाज आला आिण िमटींग संप ाचं सुधा ा
ल ात आलं. पटकन उठून ती ित ा केिबन मधे आली. पस खां ाला
लावली. ित ा इतर सहकार् यां ना "बाय" वगैरे
ण ा ा
मन थतीत आज ती न तीच. आधीच अ रने डोकं खा े लं होतं,
ात आणखीन कोणी थां बवू नये णून कोणाशीही न बोलता ितने
िल ् ा िदशे ने चटचट पावलं उचलायला सु वात केली.
उतावीळपणे िल चं बटण दोन दोन वेळा दाबलं पण िल
काही
येत न ती.
िल
मज

अजून आठ ा मज ावरच होती. ासून ितने िज ां कडे जाणारा दरवाजा उघडला. ऑिफस ितसर् या
ावरच होतं ामुळे िल
पोहोचाय ा आगोदरच आपण खाली पोहोचू असा ितचा अंदाज होता. जणू
ेक सेकंद वाचवून तीचा गेलेला वेळ भ न येणार होता. िज ात अथात कोणी न तं. सुधा भराभर िजने
उतरायला लागली. ितने घडा ाकडे पटकन नजर टाकली तर घडा ात आठ वाजत आले होते." णजे आज
दोन तास उशीर होणार आप ाला पोहोचायला". ित ा मनात िवचार आला. तोच पट् कन पायरी िनसटू न ितचा
तोल गेला. ितने कसाबसा कठडा धरला आिण पडता पडता वाचली. "हील मोडली वाटतं" ितनं पायात ा
सँडलकडे बिघतलं . हील अजू नही शाबूत होती.
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मग न थां बता ती िब ं ग ा बाहे र आली. ने हमी माणे र ावर माणसां चे लोंढे. मुं बईत बघावं ते ा गद . ा
गद त िमसळू न जाउन ितने े शन गाठलं. गाडीमधली गद , भांडणां चे आवाज, िविच वास सग ाची सवय
झा ामुळे ाही प र थतीत गाडी तरी वेळेवर िमळाली याचंच ितला थोडं बरं वाटत होतं. एका हाताने वरची कडी
पकडून ितने थोडावेळ डोळे िमटले. पु ा सुहास ा िवचारां त मन गुंतलं. "नवरा समजू तदार आहे हो तुझा!
आम ासारखं नाही तुमचं. दोघां चा राजाराणीचा संसार. एकमे कां ना सां भाळू न नीट राहा. आिण काय मे लं ते
ऑिफस ऑिफस करत असतेस! जरा घरी पण वेळ दे त जा! कराय ेत काय मे ले एवढे पैसे, संसारात सुख हवं गो"
सुधाला आईचा स ा आठवत होता. "एकदा माझं हे ोजे
संपलं की कुठे तरी म िफरायला जायला पािहजे
आठवडाभर." ितने मनाशी प ं केलं .
त:ला ॅटफॉमवर ा गद त लोटू न िदलं आिण गाडीतून
े शन आलं तसं पुरात लोटू न िद ासारखं ितने
उतरली. भरभर िजने चढू न े शन ा बाहे र पडली. आज एकही र ावाला ित ा हाकेला थां बत न ता. "माज
आलाय सग ां ना" ितने ने हमीचं वा उ ारलं आिण झरझर पावलं टाकत घर गाठलं.
घर जवळ आलं तसं र ातून ने हमी माणे घरा ा खडकीकडे ल गेलं. लाईट लागले ला होता. सुहास वाट
पाहात असेल. ितनं दरवाजा हळू च उघडला. "सुहास!" ितनं हाक मारली. सुहासचा ितसाद आला नाही.
अपे े माणे आज सुहासचा मू ड गेलेला असणार. यंपाकघरात ओ ावर गार गार झाले ला चहा ितला िदसला.
सुहासने आज हॉटे लमधून खास ित ा आवडीचं जे वण आणले लं होतं. तेही गारगो ा होऊन ओ ावर जसं ा
तसं पडलं होतं. एक अपराधीपणाची भावना ित ा मनात िनमाण झाली होती. सुहास िट ी बघत सो ावर बसला
होता.
सुधा ा ा शे जारी जाऊन बसली. "सुहास ! सॉरी रे , आज ा अ रने शेवट ा णी िमटींगम े बोलाऊन
घेतलं ... मी आज वेळेवरच येणार होते." पण सुहासचा मू ड आज खरोखरच वाईट असावा. ाने ित ाकडे
अिजबात बिघतलं नाही. उगाच घडा ाकडे एक कटा टाकून तो उगाच रमोट ची बटणं दाबत रािहला. "अरे
असं काय करतोस. मला आवडतं का रे असं उशीरा यायला? आप ा संसारासाठीच तर करतेय ना रे ." ित ा
डो ात चटकन पाणी उभं राहीलं . पण सुहासचं टी ीवरचं ल काही कमी झालं नाही.
इत

ात फोन वाजला. सुहासने पटकन उठून फोन उचलला.

"नाही" सुहास कोणालातरी सां गत होता. "आजही उशीर… हं … आजकाल रोजचंच

ायला लागलं आहे ितचं."

सुहास सुधा ा दे खत कोणा ितसर् याकडे ितची त ार करत होता... सुधाला िव ासच वाटत न ता. सुहास असं
करणार् यातला नाही. उलट दु सर् यां पुढे तोच आप ाला िकती सां भाळू न घेतो. ा णात ा ाशी बोल ाची
ितची इ ाच गेली. "मी थोडावेळ ालरीत बसतेय" असं णून ती ालरीत ा टां गले ा झोपा ावर जाऊन
बसली.
सुहास अजूनही फोनवरच बोलत होता. सुधाचं घरातलं अ
च ाने वजा क न टाकलं होतं. थोडावेळ
ालरीत बस ानं तर मोक ा हवेत सुधाला थोडं बरं वाटलं. थंड हवेत िकंचीत काळ ितचा डोळा लागला. जाग
आली ते ा रा ीचे अकरा वाजले होते. बाहे र आता थोडी थंडी पडायला लागली होती. सुधा पु ा घरात आली.
सुहासने ओ ावरचं सगळं साफ क न ठे वलं होतं. िट ी पण बंद होता. 'ब तेक झोपायला गेला असेल' असा
िवचार क न सुधा बेड म मधे आली. सुहास बेडवर पडला होता. पण कुठलसं पु क वाचत होता. सुधा हळू च
ा ा बाजूला येउन बसली. "सुहास, असं रे काय करतोस. बोल ना मा ाशी", पण सुहास अजूनही अबोला ध न
होता. आता मा सुधाला ाचा राग येऊ लागला होता. "आज असं काय िवशेष आहे ? तुझा ॉ े म तरी काय
आहे ? जरा उशीर झाला णून इतकं रागवायचं? मी काही तः मजा कर ासाठी बाहेर गेले न ते ना! आिण
िशवाय मी माफीपण मािगतली तुझी… यु आर टे िकंग इट टू फार" सटसट गो ां सारखी ितची वा िनघून गेली.
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पण सुहासवर ाचा काडीचाही प रणाम झाला नाही. पु ा एकदा घडा ावर नजर टाकून ाने िदवा
मालवला आिण कूस बदलू न घेतली. सुधा बेड ा एका टोकाला डो ां वर हात टाकून पडून राहीली.
रा ी कधीतरी बेल ा आवाजाने दोघां नाही जाग आली. "मी उठते" असं सुधा
सुधा बाहे र आली ते ा सुहास दार उघडत होता.

णेपयत सुहास उठलासु ा.

"मी इ ेटर साळवी, आपण िम र साठे का?" सुहास आिण सुधा दोघही गोंधळू न गेले होते. सुहासने मान
डोलावली.
"मी दोन िमनीटं आत येऊ का?" साळवी णाले. सुहासने मागे होऊन दार उघडलं. सुधा जरा बाव नच गेली
होती. सुहास ा बाजू ला उभी रा न ती साळवींना णाली "काय झालं इ े र साहे ब?"
"सौ. सुधा साठे तुम ा प ी का?" साळवींनी िवचारलं तसं सुधा तडक
तु ाला?"
सुहासने होकाराथ मान हलवली.

णाली "अथात. िदसत नाही का

साळवींनी सुहास ा खां ावर थोपटत टलं "आज सं ाकाळी ां ा ऑिफस ा इमारती ा िज ातून पाय
िनसटू न ा पड ा, डो ाला जबरद्
मार बसला आिण जाग ा जागीच ां चा मृ ु झाला. ां ा
ऑिफसमधून घराचा प ा िमळाला. बॉडीची ओळख पटवायला तु ाला यावं लागेल."
"अहो काय वा े ल ते काय बोलताय तु ी!... अरे सुहास मी इथे च आहे रे ... ती कोणीतरी दु सरीच बाई
असणार..." सुधा ओरडत होती... आिण सुहास ा तोंडून अजू नही श फुटत न ता.

िकरण मराठे
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सौ

'िननाद'णारा व

ी

िननाद आिण माझी ओळख खरं सां गायचं तर आम ात ा creative differences पासून झाली.
MMD सं ां त २०१५.. 'जब वी मेट' ा वेळी, जे मला यो वाटलं ते ाला वाटलं नाही आिण जे
ाला यो वाटलं ते मला वाटलं नाही. काय म खू प चां गला झाला ही गो वे गळी. पण असे जर
creative मतभेद झाले , तर मा ासारखा introvert माणू स काय करे ल? तर लां ब राहायचा य
करे ल. लाजाळू सारखा बुजून बसेल. आप ा त: ा कोशात जाऊन बसे ल.. खरं तर िननादसु ा
मा ासारखाच भावाने introvert.. पण ाने असं केलं नाही..
झालेलं सगळं िवस न ाने BMM 2017 ला मा ा बरोबर पु ा एकदा एक काम करायचं
ठरवलं. मा ा मनात शंका होती. पु ा एक काम करायला मला जमे ल का? पण का कोण जाणे ,
मी हो टलं.. आिण ानंतर िननादबरोबर काम करणं मी इतकं enjoy केलं , की आज मला तो
माझा one of the best decisions वाटतो!
BMM 2017 साठी आ ी दोघां नी २ वष एक काम केलं. Communication Committee चा
िननाद Chair होता आिण मी cochair. ा २ वषात िननादबरोबर काम क न, ाचं काम बघून,
ाचे Facebook status वाचून, ाची गाणी ऐकून 'िननाद जोशी' ही काय चीज आहे , हे
मा ा ल ात यायला लागलं आिण अगदी थोड ात सां गायचं , तर मी ाचा फॅन झालो!
िननाद एक उ म लेखक होता. ाने िलिहले ा फ २३ ओळी वाच ा की ाचं talent िदसून
यायचं . हा ाचा एकदा फेसबुक status होता..  "Waking up to 23 F is brutal, even from
inside the house. The sun is bright, but fake and hollow. Like a smile on a contestant in
a Miss World pageant."! ाची English language वर एक वेगळीच कमां ड होती. अलकां रक,
सजले ली, but with just the right amount of ornaments. ाचं लेखन कधीच वाचायला जड
गेलं नाही.
िननाद ितभावं त तर होताच, पण ाला excellence चा, वेगवेग ा े ात सतत काहीतरी चां गलं
करत राहायचा जणू िकडाच चावला होता असं मला वाटतं ! "तु ा Hobbies काय आहे त?" असं
कुणी मला िवचारलं, तर उ र ाय ा आधी मला िवचार करावा लागतो. पण िननाद ा hobbies
काय हो ा, हे तोच काय आ ी कुणीही सां गू शकतो! ि केट, Music, िसने मा, नाटक, Cars आिण
Journalism! या
े क field चा ाचा indepth अ ास असायचा. हा अ ास लोकां समोर
मां डताना िननादमधला लेखक जागा ायचा आिण मग काय..

वाचकां साठी ती अगदी टीट असायची! िकशोर कुमारचा ज िदवस असो िकंवा किपल दे वचा.
सेहवाग रटायर होणार असो िकंवा गुलझार साहे बां चं केले लं कौतु क असो.. िननादने ां ना िदले ले
wishes, ां ना ा ा श ां नी िदलेली मानवं दना वाचतच राहावी, कधी संपूच नये असं वाटायचं..
आजही िननाद ा Facebook Wall वर जाऊन मला हे पु ा पु ा वाचता ये ईल याचा आनं द आहे .
िननाद movies चे reviews सु ा खूप सुं दर िलहायचा. ब याचदा लोकं
णायची, "तु झा review
वाचून आता िसनेमा बघायला जाऊ." िकंवा "िसनेमा एवढा आवडला नाही, पण तु ा review ला
मा 5 stars दे तो!" ाचे हे reviews वाचू न 'इं िजिनय रं ग' या चुकी ा profession म े िननाद
आला असं आ ां वाचकां ना वाटायचं . मला खा ी आहे , ाला आिण अिमताला सु ा कधी ना कधी
असं न ी वाटू न गेलं असे ल. आ ी ' याणो व' नावाचं नाटक केलं होतं . ावर िननादने
Facebook वर ाचा review िलिहला होता. ाने िदले ली दाद मला इतकी भावली होती की तो
review मी
नशॉट घे ऊन आयु भर जपून ठे वणार आहे ! मला वाटत नाही कुणाची लेखणी
इतकी तयार होती की तो िननादपे ा चां ग ा श ां त आम ा नाटकाचं परी ण िल शकला
असता. ा नंतर मला
पडला, जर मी िननाद ा जागी असतो आिण आमचे भू तकाळात कधी
मतभे द झाले असते तर मी ा ाइतकी मला िदलखु लास दाद दे ऊ शकलो असतो का? कदािचत
नाही.. आिण णूनच िननाद वेगळा ठरतो, मोठा ठरतो. िननाद मला सतत ो ाहन दे त रािहला,
मा ा कामाचं कौतुक करत रािहला. एकदा मला णाला, "मला multidimensional लोकं
आवडतात. वेगवे ग ा े ात हातपाय मारणारी. Hobbies असणारी. One dimensional माणसं
िचकार असतात. "ज ाला आलो, िशकलो, नोकरी केली, ल केलं , मु लं झाली, मोठी
झाली,आिण मग आपण ातारे झालो.. अशा लोकां शी माझं फार कधी जुळलं नाही." असं तो
णाला. िननाद मला multi dimensional समजला हे मला माझं भा वाटतं . पण मा ाकडे जर ५
dimensions असतील तर िननादकडे ५०० होती, हे मला चां गलंच ठाऊक आहे !
मला गा ातलं फारसं कळत नाही. पण िननादने गायले ली
गाणी मला ऐकायला आवडतात. ब ते क िननादनेसु ा
गा ाचं formal असं िश ण घेतलं न तं . पण अंगात ा
ाच creative िक ाने ाला गायकसु ा बनवलं होतं !
ा ा आवाजात ा softness मुळे
ाचं गाणं ऐकून
खू प शां त वाटतं . ाचं गाणं थेट जाऊन मनाला िभडतं .
भरपू र गायकां चा आिण सं गीत िद शकां चा
ाने
बारकाईने अ ास केला होता. ाने िकशोर कुमारब ल
िलिहलेलं वाचलं की वाटायचं िकशोर कुमार
ाचा
favorite गायक आहे . मग मह द रफीवं रचं वाचलं की
वाटायचं नाही, कदािचत रफी असेल. ाचा एक status
असा होता की पु ढ ा ज ी जर दे वाने तु ाला संगीत
े ातलं कुणीही ायचं वरदान िदलं तर तु ी कोण ाल?
ावर िननादचं त:चं उ र होतं , शफाकत अमानत अली. ते ा मला िननादचा favorite गायक
समजला. मी शफाकत अमानत अलीचं फ
'िमतवा' गाणं ऐकलं होतं . पण िननादचा favorite
णजेच न ीच तो ेट असणार, असं वाटू न मी ाने गायलेली अजून गाणी ऐकली. पु ढचा ज
माणसाचा िमळाला आिण कुठे शफाकत अमानत अली िदसला तर मी ाला 'िननाद' णू न हाक
मारीन! कारण इत ा चां ग ा माणसाचं दे व ऐकणार नाही, असं होणार नाही..

काही िदवसां पूव ाला भे ट ाचा योग आला. ाने मला भे ट ाची इ ा
केली हे सु ा
मी माझं भा समजतो. ा ाशी िकंवा अिमताशी बोलताना अिजबात रडायचं नाही असं
ठरवलं होतं . पण एका point ला अचानक िननाद णाला, "आता माझा ' याणो व' सु आहे ."
आिण ख ळकन काच फुटावी तसे नकळत अ ू गालावर ओघळले . िननादला कसलंही सन
न तं . दा
ा थबालासु ा ाने कधी श केला न ता. ा ा ना ात, पूवजां ना कधी
कॅ र न ता. मग िननादलाच का? याचं उ र कुणाकडे च न तं. िननाद ावर णाला,
"काही नाही रे . एका cell ने एकदा ठरवलं की I want to go crazy.. आिण multiplication चालू
झालं ! Life फार िस रअसली नसते ायची. होत असतात अशा गो ी.." मृ ू सार ा मो ा
गो ीला इत ा सहजपणे सामोरे जाणारे ाचे हे श मी कधीच िवसरणार नाही..
अिमता आिण िननाद दोघां नी कॅ रला जबरद
fight िदली. ां नी िदले ली fight ऐकून िननाद मला
कु
े ात ा भी ासारखा वाटला. कॅ रशी यु
करताना बाणां ा वषावाने तो शेवटी ा बाणां ा
गादीवर पडून होता. पण तरी ाचं fighting spirit,
ाचा sense ऑफ humor हा िततकाच sharp होता.
कॅ र ने ा ा शरीरावर जरी मात केली असली
तरी ा ा मनाला तो हरवू शकला नाही. भी ाला
इ ामरण होतं. ब ते क तसं िननादलाही होतं . संपूण
आयु िननाद िजतका समरसून जगला, ितत ाच
ेसफुली, ितत ाच आ िव ासाने तो मृ ूला
सामोरा गेला असेल, याब ल मला खा ी वाटते .
िननादच कदािचत यमाला णाला असेल, "ये .. जा
घेऊन मला.. तू भी ा याद करे गा..!"
डे टॉईटने सो ासारखा माणूस गमावला. अिमता, त ी, उव आिण िननाद ा कुटुं बाचं दु :ख
तर मा ा समज ा ा पलीकडचं आहे . आता यापु ढे.. "मै दो िदन busy ा रहा, यहां आशा
ताई का birthday िनकल गया और आप म से िकसी ने एक ल तक नही िलखा उन की याद म
???? कैसे कंजूस fan हो यार ?!" असा े टस पु ा कधीच िलिहला जाणार नाही. आिण कुणी
िलिहलाच तर ापुढे जाऊन सो ासार ा सुं दर श ां त ा कलाकारां चं वणन कुणाला करता
येणार नाही. िननाद, तुझी खू प आठवण ये तीय. तु ासारखं सतत काहीतरी चां गलं
करायचा य मी करत राहीन. तुला माझा सलाम..

सुशांत खोपकर

Manohar Parrikar in BMM 2017

Thanks to Bakul and thanks to Anjali's face to face persuasion as the convener all the way to Delhi,
Manohar Parrikar accepted the invitation to be the Chief Guest in BMM 2017 (Bruhan Maharashtra
Mandal) in Michigan. All Marathi NRIs and second generation kids appreciated and felt honored and
proud to have Parrikar among them, especially because of his reputation of simplicity and integrity. I
was given the task to host Parrikar for two days during BMM 2017, including 2.5 hours car travel from
Chicago to Grand Rapids, where the convention was being held.
After general chat, his first question to me was "I am here for all of
you in BMM2017. Tell me where all I am supposed to be and I will
be there." I had seen all kinds of celebrities. But of course, this was
different. I told him that you are "required" for inauguration,
GranthDindi procession, speech as a Chief Guest and IIT Alumni
gettogether. ThreeDay BMM conventions are usually logistical
nightmares with 35+ programs, including 56 full dramas, musical
concerts, dance events, conferences, kids programs and many
other things, all happening simultaneously with support from 350+
volunteers. I politely told him that we intend to have all these
programs begin on time. What am I supposed to expect? Of course,
our inauguration started 6 seconds early, just before 9:00 am and
that huge firsttimeonthestreet procession with 60+ dholtasha
and 100+ lezim players started at 7:30 am sharp next day under the
leadership of Parrikar. Jetlag and long travel was completely
irrelevant. After inauguration, I offered to take him to VVIP lounge
for lunch. Hahaha, of course, we DID NOT go to VVIP lounge. We
went to the main area for lunch with all attendees, and stood in the
queue merrily chatting with people around him.
I feel overwhelmed! Where are we going to find such people now? We all miss him.
Enjoy this small clip from his inauguration speech in BMM2017 on "Sabudana Khichadi and IIT Hostel

किमटी

ॉटलाईट

नाटक पहावं क

न.......!

'ल पहावं क न आिण घर पहावं बां धून' ा जोडीलाच; नाटक पहावं क न....... असं
णायलासु ा हरकत नाही! 'नाटक' तेसु ा 'महारा मं डळाचं' (बापरे ......)
बाकी ा मं डळां चे 'मानापमान' सार ा 'नाटकां चे' िक े ऐकून असलो; तरीही सां गायला खरोखरच आनं द
वाटतो की 'आपलं मं डळ', आपली किमटी या सव लोकापवादां ना खरोखरच अपवाद आहे !!
नु क ाच यश ीरी ा सादर केले ा ('पार पाडले ा' टलं असतं.... पण नाटक 'पडलं ' होतं की काय?
अशी वाचकां ना शं का येऊ शकते) 'अमर फोटो ु िडओ' या भारतातून आणले ा नाटकाने, 'डे टॉईट' ा
खे ळात उ र अमे रकेत े कां ा उप थतीचा उ ां क घडवला.
या यशाचे े य सव थम आप ा उ ाही माकिटं ग टीमला जाते. ही टीम अगदी
यं ू त ने आिण
क कतेने काम करीत असते. काय मा ा आधीपासून
ायस, फेसबुकवर ा पो ् स, winky eyes चे
फोटो, Instagram Mi-India वरील, तसेच लोकल ोसरी ोअस मधील जािहराती या सवानी िमळू न लोकां ची
उ ु कता िशगेला पोचवली होती आिण advance booking मधेच साडे चारशे ितकीटिव ीचा आकडा
ओलां डला गेला होता.
या सव उ ु कतेने लोकां ा अपे ापण न ीच उं चाव ा हो ा, पण ाचं जराही दडपण न घेता; 'रं गमं च
व था' बघणा या टीमने अपे े पे ाही सरस कामिगरी करत ने प , रं गमं च सजावट, दोन सी
ामधे
सराईतपणे ' ॉपट ' हलवणं, अशी अने क जबाबदारीची कामं सुरळीतरी ा पार पाडली. नाटकाचे सादरकत
व था भारतात ा
ावसाियक
ी. सुनील बव यां नी न राहवून "डे टॉईट ा योगातली रं गमं चाची
रं गमं चा ा तोडीस तोड होती", अशी कौतुकाची शाबासकी 'बॅक- े ज' टीम ा सव हर री कायक ाना
आवजू न िदली. याकरता टीमने सव ॉपट जमा क न बेसमटम े हा सेट उभारायची आिण हलवायची
ॅ स केली, िशवाय तो सव सेट U haul ने डाई क न आणला काहीही न मोडता! हे अितशय कसरतीचे
काम आप ा टीमने पार पाडून flawless execution कसे असावे हे दाखवून िदले. आपली VP मं िजरी जोशी
िहने ित ा ओळखी वाप न; सेट उभारणीसाठी लागणा या गो ी अितशय माफक िकंमतीत िमळवून रं गमं च
व थे चं 'बजे ट' व थत आटो ात ठे वलं ; ाब ल ितचं िवशे ष कौतुक!
माकिटं ग टीम, बॅक- े ज टीम यां नी केले ा चंड मे हेनतीवर 'Cherry On Top' णावं तशी कामिगरी केली
आप ा evergreen ' ागत-सिमती'ने! चमकदार िन ा पेहरावात, डोईला मु कुट लावले ा या ि
े सनी
अ ागतां चं हसतमुखाने ागत करत, लोकां ना ां ा सीट् स शोधायला मदत करणं, आले ा 'िसिनअस'ची
आ थे ने िवचारपूस करणं आदी कामं अितशय आपुलकीनं केली.
या तीनही टी नी कुठ ाही सूचना, मागदशन यां ची वाट न पाहता; यं ेरणेने आपाप ा जबाबदा या
ओळखून एकि त संघभावनेने हा काय म अितशय यश ी केला. ाब ल ां चे कौतुक करावे िततके
थोडे च!!

भारती मेहदळे

Program Managers:
Manjiri Jalukar
Prajakta Kulkarni
Marketing and
Design Team
Kaustubh Surdi
Mugdha Karve
Ulka Bhide
Mansi Dahanukar
Kanchan Naik

Swagat Committee
Kalpana Kulkarni
Hema Rachmale
Ulka Bhide

Anu Naik
Angha Kulkarni
Anupama Haldankar
Kashmira Desai

BackStage:
Aarti Newalkar
Kedar Oak
Manoj Patil
Vaishali Mahimkar
Yogesh Aundhkar

Vikrant Patwardhan
Janhavi Patwardhan
Gaurav Aaglave
Sanket Mundhe
Sneha Vipat

Sudneysh Bhokre
Yogesh Tambat
Sagar Khaire
Abhishek
Aniket Naik

Abhijay Kane
Harshad Annigiri
Mansi Dahanukar
Vedanti Pande

श

उभे श

आडवे श

-

१. न समजणारे
५. एक फूल / फुलाचे नाव
७. नातं िकंवा ओळख नसले ली
१७. थेने चालत आले ले
२७. ॐ XXजी आ ा
३२. हे पहाटे पानां वर िदसते
३३. तुंबळ यु
३५. वाघाचा आवाज
५०. गगन
५८. हलव
६०. धैय
७०. गरोदरपणातील अव था

कोडे

ी

-

१.
ी
५. पंचग
११. द ात पाणी घालू न घुसळ ावर तयार होणारे पेय
१५. सव पसरले ली गो
३१. तः खच करणे
३८. रामायणातील रा स
४४. प ी
५४. गोमं तकीयां ना ि य असले ली
६०. उसापासून गूळ तयार करतां ना होणारी
६४. बाण
६९. लढाई
७८. हे टाळणी

मेधा उमरजी
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दोडका, दु धी, कारली... आिण अमे रका
तसा तो दोडकाच... खास आवडावा असं काय होतं ा ात? खरखरीत फताडी
पाने... ाची ८-१० भावंडे तर िपवळी पडून गेलेली. या िबया पार िवमानातून
अवतर ा णून नवलायचे की, ऑ न-सीडर पाक ा येऊ घातले ा वसंत
ऋतू ा आधी कधीतरी पु ा पडणा या गार ा ा फस ा हवामानातून तग धरत
पालवू पाहणा या णून ाचे कौतुक करायचे? ि कोणी-पंचकोनी, मधून पुढे
येणारे टोक, असली जे मतेम ३ पाने घेऊन हा एकटा दु कटा दोडका मा ाकडे
टु कूटु कू बघायचा...
ाला तशी सां गायची रोज, ‘लावीन हं, तुला छान बाहे र बागेत’... नाहीतर जरा पाणी घालायला उशीर झाला
की गडी मलू ल. अखेर लागला मु त पण नेमका सूय महाशयां नी तो आठवडा अशी हजे री लावली की मानच
टाकली याने ३-४ िदवसात. वा याने तर पार रया जायची काय ती बाकी ठे वली होती. िनसगाला दोडका
वाटला की काय हा? कुरवाळलं ाला मीच, 'उ ानं कोक सुकलं गं माझं', णत, थोडा जीवात जीव
आ ासारखा भासला तो. तर असा हा दोडका...
ितकडे तू-का-मी करत एकमेकां ना ध ाबु ी करायची काय ती बाकी, अशा एका कुंडीत अध वाटी
टाकले ा िबयां तून िमरचीची रोपे तरारलेली. ां ना अलगद बाहेर घेतलं. दोन-दोन तीन-तीन ा गटात
ां ची फौज िश ीने उभी केली वा ात. यात सगळी तयारीची कामं माझा तगडा माळी करतो, णजे
बागकामातलं फारसं कळत नाही पण कामाला वाघ आहे. म ंतरी पुढ ा िहरवळीतले तण साफ करताना
कोणी गाडी थां बवून िवचा न गेला, "छान वीड काढतोस, िकती पैसे घेतोस?"... तर हा णाला, "आत
मालकीणबाईंना िवचारा"... इतका कामसू आिण आ ाधारक माणूस अमे रकेत कामाला िमळाला कुठून,
कसा? हे आता तु ीही काय लागतात िवचारायला? अहो, तो माळी णजे दु सरं ितसरं कोणी नसून आमचे
'अहो'च... तर अशी आम ा अहोंची भ म मदत असते णून आमचा फुल-भाजी मळा (फु
) फुलत
असतो. (बागकामो ु क मिहलां नी ही टीप ायला हरकत नाही) तर सां गत काय होते की, िमरचीची रोपं
नवीन वा ात लावून झाली.
केसां ा बटात बोटं घालावीत आिण सहज चाळा करत गोल गोल गुंडाळावीत अशा कार ा ा बाळवेली
बाजू ा कुं
ात ा जा ंद, गाडिनया, जु ई, मोगरा आदी झुडपागतां म े गुंतू बघत हो ा, ां ना अलगद
सोडवलं. िमर ां ा बाजू ला लावलं ां ना. या वेलीबाळींना थोडे लाडकोड लागतात हो, आधारा ा
मुं डाव ां सोबत गोड िदसतात या िपटु क ा. एकदा जोम धरला ना की, िहरवा मां डव उभा करतात या
परसदारी. हल ा वा या ा झुळूकेबरोबर डु लणारी िहर ागार शालू वरती यथावकाश फुलणारी िपव ा
नाजू क फुलां ची वेलबु ी... पाहात राहावी जणू!
दु धीची बातच ारी. चुरगाळू न गुंडाळा करावीत तर चडूएवढी होतील अशी
भरघोस पाने, एक िविश उ वास. ा ा िबया दोन कार ा. एक बुटक ा
जेमतेम पाव इं च तर दु स या इं च िदड इं च लां बी ा. या लां ब ां चे अ रशः
हातभार ामानाने दु धीचे लाड फार. पण खुशीत आला की बहर िवचारायचा
नाही. यां ात 'दोड ाचं काय?' ही लां ब दु धी लटकले .
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िकडीचा उप व फार, सारखे ल ठे वायला लागायचे.
तः ा कडू वासाने िकडीला फटकून लाव
कारलीबाई वाकबगार. काळजी होती. मग वाटलं, रा दे याला इकडे मागे िभं तीशी सावलीला, आधी जोम ध
मग लावू याला तं , णत खोचला िमरची माग ा जे मतेम जागेत.

ात
दे

ेकाची कथा िनराळी पण िदवसामाजी कले कलेने वाढणारी. एके िदवशी ना ा करतो ितथे जे वाय ा बाजू ा
खडकीत सकाळ ा कोव ा िकरणां सोबत कोणीतरी डोकावून बघत होतं... नीट पािहलं तर आपला दोडकु ा!
अगं बाई, योगायोगाने पडले ा माग ा दोन पावसात तरा न नवसंजीवनीच घेऊन आला की, णता णता ३-४
फूट वर! िकती काय सां गू अन् काय बोलू असं झाले लं ाला ा िदवशी. ाचा उ ाह पा न मग आ ी मां डव
घातला ा ासाठी. 'बहरे न मी याच ेमासाठी' अ ा फोफावला मग बाजू ा ५-६ कारलीं ा तोडीसतोड हा
लाडका दोडका!
दं गाच केला या एकूण सडपातळ वग य भा ां नी. चार-पाच मिह ात ३०० अिधक कारली, ८० पे ा जा दोडकी,
२५ एक लां ब पोसलेले दु धी असा भरग भाजीमाल िपकला. अमे रकेत आप ाकड ा भा ा फारशा िमळत
नाहीत णून त ारीला वाव रािहला नाही. दयात िशर ाचा माग पोटातून जातो तसंच घरी िपकवले ा भा ां चा
िवषय अंितमतः पाककले तून फळफळतो. दोड ाची भाजी, आिण काढले ा सालां ची कोरडी चटणी, िकती ती
करायची? मग लागला शोध... दोड ाची खीर! पूण साले काढले ली दोडकी (Ridge Gourd Flesh), थो ा
काजूपाक ा, कपभर दु धात घालून कुकरमधून मऊ वाफवून ायचं. िशज ावर एकजीव वाटू न ात वेलची,
केशर, सुकामे वा घालायचा की बासुंदी ा तोडीची चिव सुंदर खीर तयार... आिण ा दोड ा ा काढले ा
सालां बरोबर तासभर िभजवलेले तां दूळ-उडीद डाळ-िजरं -िमरची वाटू न घेतले की ाचे झटपट कुरकुररीत डोसे!
आहे की नाही फ ड बेत!!
िचंचगूळ घालून वा परतून अशा कार ा ा भा ा, ासोबत घातला घाट मग
कारलं -िमरची लोण ाचा, आिण सु ा खोब यासोबत िकसले ा कार ाची
परतून केले ा खमं ग चटणीचा. सकाळी कधी दु धीचा पुिदना घालून ताजा रस तर
कधी केवळ कडू जहर कार ाचा, असा चालले ला दे शी भा ायु आरो वधक
काय म, िवचारां ा गाडीव न अमे रकन जे वणाशी येऊन ठे पला. एरवी
ोकोली, बी , कॅरट, बेल पेपर, कॉन, पीज, झुिकनी, ऍ रॅ गस्, मश मस्, बां बू,
नॅ च, केल, बोकचॉय इ ादी भा ां त रगाळणारा अमे रकन भाजी बाजार
आपण आपनावले ला आहे च. ासोबत दोडकी-दु धी-कारली (आिण आणखीही
आप ाकड ा भा ा) असा ािपत करायचा झाला आिण फायबरची म े दारी
ही ा िनःस ओट् स िन त म चवहीन काही धा ां भोवती गुंतून पडले ली न
राहता या भा ां ा पाने स
प पुरवली गेली तर?
बागेत इत ा भा ा िपकून आिण ात ा अने क मा ा अमे रकन शे जारणी ा बाजूला कुंपणाव न लटकूनही
ितला यातले ित ा यंपाकात काय उपयोगी पडे ल हा ितला आिण मलाही
च पडला होता. ते ा मग िवचार
आला, थंडीतही िन े ने बफाळ पाणी िपणारे अमे रकन लोक बाहे र बफ पडत असतानाही आईस ीम सहज णून
खातात. ात एखादे (fiber rich) Ridge Gourd Ice cream वा pudding कसे वाटे ल? िकंवा Ridge Gourd peel
savory crispy pancake णून आपला दोड ा ा सालींचा डोसा? कोले े रॉल कमी कर ापासून ते अने क
फायदे दे णारा सकाळचा Fresh bottle gourd juice with mint and lemon, अथवा Bottle gourd soup आिण
अमे रकन जनतेला या सडपातळ
तसाच एखादा Bitter gourd scrape (कारली) bread िकंवा pizza? मोट ाने
भा ा रोज ा खा ात वापर ाने उपयु ठर ा तर?

25

टे सम े सुदैवाने बफ आिण एकूण िहवाळा तसा कमी. ामु ळे बागकामाला, योग करायला अिधक
वाव. म ंतरी अशाच तुरी ा िबया पेर ा आिण च
ाचे झाड १०-१२ फूट वाढले. अगदी िपटु क ा
शगा लाग ा ते ा िचत पडणारा िडसबर सु वातीचा बफ पडला आिण गारठून झाडं गेली. नाहीतर
एडमामे सार ाच कोव ा तुरी ा िहर ा शगा िमठाबरोबर उकडून सोलून खायला म लागतात. मा
इथे बागेचा
ेक योग तसा वेळखाऊ असतो कारण तो वािषक ठरतो, पण डो ाला, क नािव ाराला
(आिण िपकून आ ास पोटालाही) खा पुरवतो. आप ाकड ा औषधी, गुणकारी अगदी उदाहरणच
ायचे झाले तर हळदीचेही पेटंट भारताबाहे र ा लोकां नी घे ाचे य झा ाचे आप ाला मािहती आहे.
ा चढाओढी पिलकडे ,
ा भारतीय भा ा, वन तींचे गुण माणसास क ाणकारी आहे त हे बघून ते
अमे रकन जीवन प तीतही खास पयायाने उतरव ाचा य करता आला तर? याच वैचा रक धरतीवर
मां डलेली 'दोडका, दु धी, कारली... आिण अमे रका'ची सहज सुचले ली ही (अफलातून) क ना. आता यावर
पेटंट वगैरे घेऊन काम करावे का? गंमतीचा भाग सोडता, येणा या गुढीपाड ा ा मु तावर कडु िलं बाची
पाने, रस घातलेला एखादा टे ी ु ट पंच कसा वाटतो? स ा मा ा ीन हाऊस मधली कडु िलं बाची रोपे
लहान आहे त, ती व थत मोठी झाली की तो ही िवचार क या, काय...?
मराठी नववषा

ा ह रतरसगुणयु

सदाबहार शु भे

ा!

सायली मोकाटे -जोग
सीडर पाक, टे स
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केळकरांची सुि या!

"पण तू लढत का नाहीस मोहन, हे सहन का करतोस?" समो न ये ा या छो ा कु ाची वाट
बघत अंजली णते.
"अंजली, हा कु ा तु ाकडून िकती लाड क न घेतोय. ाला तु ाजवळ उभं राहायचं ातं आहे, पण मला
तु ा जवळच काय तर सावलीतही उभं राहायची दे खील परवानगी नाही, लढणं तर सोडच "
हा संवाद घडतो १९४३-४४ ा दर ान, सुि या केळकर ा 'अिहंसा' या पु कात. अंजली ही पां ढरपेशा
समाजातील वगातील ११ वषाची एक सुजाण व स दय मुलगी. तर मोहन… मोहन १४ वषाचा दिलत समाजातील
शार मु लगा. गां धीजीं ा 'चले जाव' चळवळी ा पा भूमीवर ही कथा घडते. ातं ल ात अने क बळी गेले,
मानवी मू ं कसाला लागली, िहं दू मु म, उ -नीच जाती, भारतीय िव
इं ज ...श ू कोण, िम कोण हे न
कळू न अने कां ची आयु ं होरपळली गेली. ापैकी २ कुटुं बं णजे अंजली व मोहनची. इितहासावरची पु कं
वाचून, ा काळातील लोकां ा मु लाखती घेऊन, कदािचत स ाला सामोरं नाहीतर जवळ जाणारं पु क
वेळ संगी िलिहता येईल; परं तू "उ वण य" मु ली ा मनातलं ं , घालमेल, "ह रजन" मु लाला ित ाशी बोलताना
वाटलेली भीती हे सव १० ते १३ वषा ा मुलां ना समजे ल, आवडे ल आिण पचेल अशा भाषेत (इं शम े) िलिहणारी
ी िततकीच ग आिण िवचारी हवी.
‘आप ा (मं डळात ा) सुभाषकाका केळकरां ची मु लगी’ या ित र
मला सुि याची काहीही मािहती न ती.
ित ा पु काचे नाव कळले, आिण ते इथ ा ंथसं हालयात िमळते हे ही कळले णून मी लाय रीत गेले.
ंथपािलकाबाईंनी 'काय शोधत आहे स?' िवचारलं; मी सु केलं “S U P R ...ितने मला म ेच थां बवून िवचारलं “Oh
you mean Supriya Khelkaar? She spoke here once. Great book, loved her talk!” या लेखाची नां दी झाली ती
अशी! गो या लोकां चा िश ा िमळाला णजे चां गलं असं नाही; परं तू फ
भारतीयां ातच हे पु क िपंगा
घालतंय असं नाही तर!
शाळे त असताना एक चारोळी वाचनात आली होती:
"इितहासाचे अवजड बोजे
डो ावर घेऊन न नाचा
करा पद थल ाचे आिणक
चढूिन ावर भिव वाचा "
स प र थतीत तर ा ओळींचे मह अिधकच पटते. सुि याशी बोलताना ितची
इितहासािवषयीची ओढ मला या ओळींची आठवण क न दे त होती.
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वरवर पािहलं तर १०-१४ वया ा मु लां ना डो ासमोर ठे वून िलिह ाने मी ते (एका नाही तरी दोन) बैठकीत
वाचून काढलं. कथा व भाषा दो ी ओघव ा आहे त. िवषय कठीण असला तरी वाचन सोपं झालं. ले खका एका
बैठकीत पु काचं एक करण पूण करते अशी आपली एक मोहक व ामक क ना असते.
ात एकाच
करणाची १० पारायणं आिण ती फेकून दे ऊन पु ा न ाने िलहावं लागतं. याचा कडे लोट णजे सुि याचा
अनु भव! 'अिहं सा'चा पिहला मसुदा ितने २००३ म े िलिहला. पु क पूणतः ज ाला यायला २०१६ साल उजाडलं !
"अगं, मग मध ा काळात केलं स काय?“
"िवधू िवनोद चो ा बरोबर लेखन केलं"! मी अवाक!! िमिशगनम े ज ून वाढले ली ही मुलगी मला काय उ र दे ते
हे ?
“तुला मोठे पणी कोण ायचंय”? हा
मुलां ना िवचा न बघा (भारतीय आईवडलां ना अिभ ेत असले लं
"डॉ र" हे उ र सोडून); काहीही ऐकायला िमळे ल. िच पटात काम करायचे, अि शामक दलात काम करणे,
शाळे त िशकवणे, रॉक
ार, िगटा र
वगैरे वगैरे... सुि याला मा िहं दी िच पटां चे इतके वेड होते की
नटन ा ा पो सनी ितची िभं त भ न (खरी, फेसबुकची न े !) गेली होती. िच पट बघत ती िहं दी तर
िशकलीच पण वेगळा परकाया वेश क न ती पटकथा िलहायची
ं पा लागली. ही िन ळ चाकोरीबाहे रची
मह ाकां ा आहे असं नाही तर सहजी पूण होईल अशीही नाही. आिण पाचवीत जी
ं बघतो ती कॉलेजला
पोचेपयत ट े टोणपे खाऊन पुसली गेलेली असतात. िवशेष णजे हा मनोदय ितने घरी बोलून दाखवला,
होकार-नकार काय िमळे ल ितला क ना न ती;
ात िमळालं ते कोणालाही मािहत नसले लं एक कटू स !
ित ा विडलां नीही (सुभाषकाका) पूव हा य केला होता, एका िहं दी िच पटासाठी बरे च लेखन केले होते,
अपयशाची तयारी होती; पण झाला तो िव ासघात. ा े ातला अ ाय, राजकारण ां नी त: अनुभव ामुळे
आप ा मु ली ा निशबी ते यावं हे ां ना मु ळीच नको होतं. सुि या मा
ां शी ठाम होती. हे नु सतंच
होतं
असं नाही, लेखन हा ितचा थायीभाव आहे . सहावी सातवीत अस ापासून ती िलहायला लागली होती. जसजसे
वाचन समृ होत होते त ाच सामािजक जािणवा दे खील. अमे रकेत ३० वषापूव ची लहान मु लां साठी िलिहले ली
पु कं पाहता एक जाणवतं, की कथानायक फ गौरवण य. िचत कृ वण य; परं तु इतर विणयां ा कथाथा (िकंवा आनं दही) कुठे च
झा ाचे िदसत नाही. तोही िकडा ित ा डो ात वळवळत होता. (तो
िकडा पुढे येतोच आहे .)
व मानसशा हे दो ी (एकमे कां स पूरक!) िवषय िशकून ितने पदवी-िश ण पूण केले आिण
यथावकाश
‘एकल ’, ‘लगे राहो
ले खनाचे िश ण िमळवून िवधू िवनोद चो ां शी संपक साधला आिण
मु ाभाई’ या गाजले ा िच पटां ा पटकथाकारां ा पं ीत ितचे नाव जाऊन बसले . ‘लगे राहो मु ाभाई’
णून खू प गाजला, तर नाचगा ां नी गाजले ा बॉिलवूड
िच पट भारतात आिण अमे रकेत
सं ृ तीत जेमतेम अध गाणं असले ला, शे िप रयन िच पट असा 'एकल ' खू प वेग ा धत चा होता.
िच पटा ा कथेसाठी लेखकां चा चमू असतो,
ा चमूबरोबर काम करताना लेखनाचे धडे िगरवले गेले.
ाकाळात ती अमे रका ते भारत असा वास अने कदा करायची.
एकीकडे ते ले खन, तर दु सरीकडे मु लां साठी पु

क िलहायचा मानस होताच.

ित ाशी बोलताना मला भारतीयपणाचं एक वेगळच प जाणवत होतं. मराठी मं डळात काय मां ना २५ ते ८५
वयाचा - ६ दशकं
ापले ला - समाज भे टतो.
ेका ा मनात महारा ाचं, मराठीपणाचं एक िच असतं; पण
ग ा मार ा की कळतं की कुठलीच २ िच ं सारखी नसतात. ही भारतात ज ले ां ची त हा तर इथे
ज ले ां ा मनातली िच ं तर आणखीच वेगळी असणार. घरी भारतीय वातावरण तर शाळे त अमे रकन; ही
तारे वरची कसरत ितने कशी जमवली असेल? िमिशगनमध ा ब तां शी गौरवण य लोकां ा शाळे त आिण
व ीत रा न
जपायचे कठीणच, ित ा संवेदनशील मनाने ही तफावत, वणभे द हे सव िटपले असणार. पण
ा सव वातावरणात गां धींची चळवळ कुठे बसेना.
"स ा

ा िपढीसाठी िलहायचे सोडून तू या िवषयाकडे कशी वळलीस?"
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"ती कथा वेगळी! मी गुजराथे त मा ा वडलां ा गावी जायचे ा वातावरणातून 'अंजली' ही कथानाियका
ज ाला आली पण गो ीचं कारण णजे माझी पणजी (आईची आजी)! १९३८ ा ातं सं ामात सहभागी
झाली. गां धीजी ं ा चळवळीला ितने आपले आयु वा न घेतले . ािवषयी ितने एक छोटसं पु कही िलिहलं
पण मला मराठी वाचता येत नाही, ाचं इं जीत भाषां तर होइपयत मला ित ा जीवनात डोकावून बघता येईना.
तो िवषय बरे च िदवस डो ात घोळत होता. गुजराथेत काही जु ा घरां वर पुसट झालेलं अ र
(for
िदसत होतं, ते सव या पु कात एक प झालं . "
'अिहं सा' या पु काला बरीच पा रतोिषकं िमळाली. भारतात आिण इथे ही. ामानाने इथ ा भारतीय समाजाने
पु काची फारशी दखल घेतली नाही. इथे ज ले ा मुलां ना 'आले ले' भारतीय बरे चदा कु
तपणे
णत, मला हे
ित ात कुठे च आढळले नाही. दोन दगडां वर
लीलया पाय ठे वून ती एक ले खका, आई, प ी, मु लगी आिण नाग रक या भू िमका जगत आहे. इथे वाढणा या
भारतीय मुलां साठी ितची ३ पु कं येऊ घातली आहेत, एक ये ा स बरात दोन पुढ ा वष . एका
पु कासाठी ितने १८५७ सालचे बंड िनवडले आहे .
ीमु ी, संघष, वणभे द, समता हे कुठले ही (स ा तोंडी लावून चघळले जाणारे ) श न वापरता ती ितची
मनोधारणा शां तपणे सां गत होती; आपण काही वेगळे करतो आहोत हे सां ग ाचा अ ाहास न ता; तरीही
ितची कळकळ जाणवत होती... भूतकाळाशी ितचे, समाजाचे, भारतीयां चे ढ नाते बोल ातून उलगडत जात
होते.
शे वटी 'को हम् , कुतो आयात:' हे कळ ािशवाय, आपण पुढे जाऊ शकत नाही; हे च खरे !
(अिधक मािहतीसाठी

ो
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मुलाखत व श ां कन:
ा माईणकर िदवाडकर

Gangadhar
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मराठी

इं जीत तोंडाला

णतात

मराठीत तोंडाला आणतात फेस
कोट-कचे यात लावतात
कोटा

ा वा यां त जातात केस
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कधी खायची

कधी गरीब गाय, कधी एकदम कुल

िव

ीण जलाशय,

मधोमध जमीन,

ाला
ाला

णती
णतात बेट

डोळा आणते पाणी, दू र गेलेली ले क
खरं नाही वाटत? लावता का
डोकं झालं य

णतो खु च

दमलो आता जाम,

णून बुड जरा टे क

.
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णणं मान, जर असशील ने क

उगा नं दीबैलागत, हलवू नकोस
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a
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स

सुरन के भेद सुनाये

जाने वारी '९४. न ाने च कामाला लागलो होतो. ामुळे मिह ाचा पगार झाला की खरे दीचा
उ ाह असायचा. ातली एक मह ाची खरे दी णजे गा ा ा कॅसेट घेणं. असाच एका सं ाकाळी, पु ा ा
गरवारे पुलाजवळील एक छो ा ा दु कानात कॅसेट्स चाळत होतो. ितथ ा टे पवर काहीतरी लागलेलं होतं
ाकडे माझं फारसं ल न तं. मा ाच तं ीत असूनदे खील डोळयां ा कोनातून मला काहीतरी घडताना
िदसलं. एक जोडपं दु कानासमो न गेलं, आठ दहा पावलं जातो न जातो तोच दोघे एकदम थां बले आिण मागे
वळू न दु कानापाशी आले. मग टे पवर काय लागलं य याची आतुरतेनं चौकशी क न, ती कॅसेट लगेच िवकत घेऊन,
दोघे एखादा खिजना िमळा ा ा आनं दात िनघून गेले.
इतका वेळ ल न दे णारा मी, मग कान दे ऊन जे काही वाजत होतं ते ऐकायला लागलो आिण ते आवडलं सु ा.
िकशोरी अमोणकर यां चा ‘हं स नी’ रागातला एक तराणा होता तो! ही ताईं ा गा ाशी माझी पिहली भे ट. अथात
ती कॅसेट मी िवकत घेतली, ऐकून ाची पारायणं केली खरी, पण शा ीय संगीतातलं काडीमा ान ावेळी मला
न तं. आणखी िकमान दहा वष तरी जावी लागली ‘राग’ णजे काय, तो कसा ओळखावा, ातले र कोणते हा
सव बोध ायला. हा बोध हो ाक रता जो शोध घेतला, ात िकतीतरी गायक आिण वादकां चे शा ीय
संगीतातले िनरिनराळे कार मी पु ा पु ा ऐकले, अजू नही ऐकतो. पण िफ न िफ न मा ा मनाला भावतं ते
िकशोरीताईंचं गाणं!
‘िकशोरी अमोणकर’ या नावाला िहं दु ानी शा ीय संगीतात तेच मानाचं, आदराचं थान आहे जे कदािचत सिचन
तडूलकरला ि केट ा खे ळात आहे (कुणालाही सहज ल ात येईल णून हा संदभ). ां ाब ल, ां ा
गा ाब ल खू प काही िलिहले गेले आहे, ते इथे बरळ ाचा माझा हे तू नाही. तं पणे ावर भा करावे इतकी
माझी खिचतच पा ता नाही. मी मां डतोय ते फ
मला ां ा गा ाने येते ती अनुभूती, आिण ाचं काहीसं
िव ेषण.
बरे चसे मोठमोठे गायक आप ा गायकीची करामत दाखव ा ा मोहाला बळी पडतात. लां बलचक ताना ा,
खज लावून मं स कात भटकंती करा, एखादा र घेऊन एका स कातून दु स या स कात उडी ा, ो ां नी
एकदा ित ा घेताना दाद िदली िक पु ा पु ा ित ा ा, तबले बुवाशी जु गलबंदी करा असले नाना कार
चालतात. अथात ोतेही याला िततकेच जबाबदार आहेत. तर नवीन गायक गु चं अनु करण कर ापलीकडे
फारसं काही नवीन दाखवत नाहीत. अगदी ठरलेले ३-४ राग पाठ के ासारखे आळीपाळीने गायचे हे ही चालतं.
अथात या सग ाला अपवाद आहे तच.
िकशोरीताईंचं गाणं मला यातून हमखास वेगळं वाटतं. एखा ा ाचीन मंिदरा ा
गाभा यात, मं ो ारा ा घुम ा नाद रात, िशविलं गावर अिभषे क होत राहावा तसा हा
अनु भव. सु वातीला रमं डलाचे र ऐकू येतात ितथे च याचा आरं भ होतो. मग आलाप,
बंिदशीचे बोल यातून रागाचा िव ार मं दगतीने सु होतो. तो सतत पुढे जात राहतो, पण
एखा ा िनसगर
दे शातून एक आगगाडी धी ा गतीने जात राहावी आिण आपण
आजू बाजू ा सृ ीचे मु पणे दशन घेत राहावे, तसा काहीसा हा अनु भव
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. रसंगतींचा िनरिनराळा अिव ार आप ापुढे उलगडत राहतो पण
कुठे ही घाई नाही, अनाव क हरकती नाहीत. केवळ असीम रसिन
ी
यातून होत राहते. आिण मग पावसा ा एका थबाने ज घेणारा धबधबा,
ा ा वाढ ा जोराने बळ ध न, शे वटी एखा ा क ाव न झेपावा
तसा ु त मागाने जाऊन तो राग आपला परमो
ण गाठतो. ो ाची
िचंब िभजू नही तृिषत राहावे अशी अव था होते!
मी मां डले ला हा अनुभव काहीसा
ाळू , रोमां चकारी असेल पण
ेकदा ताईंचं गाणं ऐकताना मला असाच काहीसा आभास होतो. मग
ां चा 'गौड म ार' ऐकताना एखा ा ढगावर बसून डोंगर द यां व न ैर
िफर ाची जाणीव होते, 'अिहर भै रव', 'रागे ी' ऐकताना 'रिसया ारा'
िकंवा 'पलक न लागी'
णणा या िवरिहणी ा
थे शी मी एक प
होतो. 'मीरा म ार' मधील 'तुम घन से घन ाम' ऐकताना मनाची एक
अद् भु त, िनरामय, शां त अव था होते, मीराबाईंची कृ भ ीत ावी
तशी. तर 'शु क ाण' िकंवा 'भू प' हा िन ळ मु ानंदाचा अनुभव
दे तात. असे एका न एक सरस रागािव ार - यमन, िवभास, िभ -षडज,
संपूण मालकौंस, भीमपलास, बागे ी, दे सकार, …… मनाला हवं ते ा
हवा असेल तो भाव िनवडावा आिण मो गाठावा.
मी जे वर सां िगतलं तो ‘एक रिसक ोता, ां ा गा ाचा भो ा’ या भू िमकेतून घेतलेला अनुभव. पण मग
ताईं ा मु लाखतीतून, लेखातून ां चे संगीतातील 'रस' आिण 'भाव' या िवषयावरचे िवचार ऐकले की जाणवतं
ां नी याचा सखोल अ ास क न ते आप ा गायनात
ात कसं आणलं य ते. केवळ परं परागत वारसा
णून आलेलं ीकारावं आिण ो ां समोर मां डावं यावर समाधान न मानता, ो ां ा दयापयत ते संगीत
पोचावं, ा रां शी तः आिण ोते एक प ावेत हा ताईंचा य एका कलावंताचं े
दाखवतं. ां ाच
श ात सां गायचं तर "I want to plunge into the essence of the Swaras. The most important thing is the
value of the sound. Explore it! Every feeling has its inherent rhythm. Find it!” आिण मग ां ा
आवड ा भू प रागात ा, ां नीच रचले ा आिण सुरात बां धले ा श ां चा अथ उमगतो
सहे ला रे , आ िमल गाये,
स सुरन के भेद सुनाये
जनम जनम को संग न भुले,
अब के िमले सो िबछु डा न जाये
मी तःला भा वान समजतो की या ज ी िकशोरीताईं ा गा ाशी माझं स
करतो की
ेक ज ी मला हाच अनु भव यावा, हे स
कधीही न तुटावं.

सुरेश नायर
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जुळलं. आिण हीच

ाथना

माझी डाएट गाथा

तशी मी ज लेले चां गली साडे नऊ पौंडां ची (असं आई ने हमी लहानपणापासून सां गत आले ली), "जुनी"
मं डळी घरी आली की
णायची, "काय "गटलू " होती तू बाळ असताना!", "कसले गालगु े ायचो तुझे!"
वगैरे वगैरे..
शाळा कॉले जात मग 'जगभराचे ओझे आप ालाच वागवायचे आहे ' या थाटात आिण घरातून, "मुली
अस ा तरी काय झाले अगदी सगळी मुलां चीही कामे करतात" असे अिभमानाने (ते ा वाटायचे ) ऐकत
अस ाने "िचंता क रते िव ाची" अशी मी "टे शन ताई" झाले . ामुळे अथातच लहानपणीचे बाळसे वगैरे
के ाच गळू न पडले .
कारणे अने क असोत पण अंगाने गबदू ल असले ली शाळे तली मू त कॉले जात व ापुढे ल होऊन पिहलं
मू ल होईपयत डाएट िबएट क न वजन कमी कर ाची गरज पडे ल या िवचारां ना हा ा द मानायची.
बाळसे धरले य, आिण आपण आता "खाते िपते घरकी" कॅटे गरीत
मोडतो हे कळायला वयाची ३५ शी उलटली. िनिम झाले ते महारा
मं डळा ा नाटकात काम कर ा ा संधी मु ळे.
लहानपणी माझा एक चुलत भाऊ आिण मी फार भां डत असू. वादात
हरायला लागला की मला िचडवायला णत असे, "मायडे , तु ाकडे फार
skills आहे त पण ां ना इथे scope नाही, तुला "झीम-बॉंबे" ला जायला हवे.
(ते ाची िझ ा े ची ि केट टीम हा िवनोदाचा िवषय होता हे चाणा
वाचकां ा ल ात आले च असेल :)
निशबाने "झीम-बॉंबे" ला नाही पण नव याबरोबर अमे रकेत आले. मग इथे आ ावर िश णाचा उपयोग
झालाच पािहजे या ह ाने आिण आधी पैसे कमाव ासाठी आिण मग सवय णून नोकरी सु झाली, मु लं
झाली वगैरे.. आयु सु झाले , सगळे
व थत सेट झाले की माणसाला अजून काहीतरी हवं असतं.
नशीब, इथं पूव आले ा मराठी मं डळींनी "मराठी मं डळं " काढू न चां गली सोय क न ठे वलीये.
तर मंडळा ा एका योगा ा practice ला नाटका ा ॉ र चे काम करताना डायरे र काकां ना माझी
श फेक आवडली. काकां नी लगेच मला पुढील नाटकात "साइन" क न टाकले. :). हौशी कलाकारां ना
घेऊन नाटके बसव ाची मोठीच कसरत सुभाष काका गेली अनेक वष यश ी र ा करत आले त. तर
नाटकात काम करायला िमळणे ते ही मु
पा ाचे, २५ वषा ा मु लीचे! जबरी! नाही का? आता मी ३५ शी
त २५ वषाची कशी िदसू? निशबाने विडलोपािजत 'जी ' मु ळे लहान िदसे पण २ मु लां नंतर, मु
े ४
मिह ां ची बाळं तीण (बाळं तपण चां गले च मानवले ले!) पोट कसे आत जाणार लगेच? शोभणार का मी?
काका िबनधा होते आिण मंडळाचा audience पण फार समं जस. पण णून काय झाले ? मीच मग थोडे
मनावर ायचे ठरवले , की जरा डाएट िबएट काही बघू या.
मग मी "ऍ ं ग" ा ॅ स पे ा "डाएिटं ग" वर जा मे हेनत घेऊ लागले . काकां नी, नु कतेच िस
झाले ले ऋजु ता िदवेकराचे, सा ात झीरॊ िफगर करीना कपूर ने appreciate केलेले "लू ज युअर वेट,डो
लू ज युअर माईंड " हे पु क सुचवले . मी टले बघुयात तरी.
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तोवर मला डाएट- िबएट करणारी एक वेगळीच जमात असते असे वाटत असे. केवढा अ ास असतो ां चा...
पण अरे
ा! , काय सॉिलड feeling आले पु क वाचून! ाहीपे ा कसलं भारी, पटे ल असेच नैसिगक
िलिहले य पु क. आपली सं ृ ती, मायदे शापासून दू र असले की फार आठवते ती, प ती, यां ाशी िनगिडत
गो ी ात अस ाने फारच भावले ! मला गोळा बेरीज कळले की, ' ा बात है '! ऋजु ता ने सां िगतले य की
फ रोज ४ च गो ी कराय ा:
१. सकाळी चहा नाही पण एखादे फळ खायचे.
२. ायाम रोज कमीत कमी १ तास. (कािडओ आिण योगा )
३. दर २ तासां नी मु ठीत मावेल इतकेच खायचे, काहीही खा े तरी चाले ल! ("काहीही" फार आवडले!! मा ा
आळशीपणा ा प ावरच डाएट की! )
४. झोप ाआधी २ तास काहीही खायचे नाही.
'आयला िक ी सो ंय!' वाटले आिण सु झाले. काही काही जण काय उगाच बाऊ करतात नाई ?, के ढा
अ ास !... णे नुसते ोिट खावे , low carb खावेत, अमुक चा glycemic index िकती, तमु क म े bad
fats िकती वगैरे..बापरे बाप! नकोच असले िडटे , ते ही खा ा ा बाबतीत छे ! उगाच काय ते कॅलरीज बघणे
आिण
ेक पदाथाला categorizedकरणे?
हे एकदम सो ंय! नु स ा ४ े पाळ ा की झाले .
मग रोज आठवणीने सकाळचे फळ, ानं तर बरो र २, २ तासां नी अगदी अलाम लावून मू ठभर दाणे, गुळ,
ितखट मीठ लावून मोड आलेली मटकी, २ पो ा, वाटीभर भात असे सवाग जे वण पण २-२ तासां ा अंतराने
खाऊ लागले .
पिहला १ आठवडा भलतीच तारां बळ उडाली पण brutally honest होते. नाटकात १० वष त ण िदसायचं हे
motivation होते, मग काय नाटकाची टीम, घरचे, िम -मै ि णी, सगळे च positively मदत क लागले. नवरा
तर च
दर २ तासां नी मला ऑिफस म े फोन क न िवचारत असे की, "खा ंस?" अहाहा! िकती मी
भा शाली! रोज वजन का ावर चढून खू ष ही होऊ लागले .
१५ एक िदवस अगदी स ीने केले. पण या २ - २ तासां ा च ां
म े मी माझे घर, मु ले, ऑिफस, नाटक या सग ाना सगळं कुठे
आिण कसं adjust क ? असे झाले. या २ तासां चा िहशे ब डो ात
ठे व ाचा नवीन ए टा टा , आधीच िबझी असले ा आयु ात
ओढवून घेतला. इथे ग त होऊ लागली. शरीरावर सकारा क
प रणाम िदसू लागला होता व वजन ही फटाफट कमी झाले, उ ाही
पण वाटू लागले पण ासाठी घरात काहीतरी uneasy काम सु
झाले. आधीच मुलां चे अ ास, ऑिफसची तयारी, घर ां साठी
ैपाक, नाटका ा practices, घरकाम (अमे रकेत सगळे
तःच
करावे लागते हे आताशा सवप रिचत आहे च. नवीन मुलींना हे समजले
आहे ामुळे अमे रकेतला नवरा 'अिजबात नको' असे णणारी िपढी
तयार झालीये. ) आिण ात आता हे अजू न कामच वाढले .
तर सां गायचं मु ा हा की ायला, ही सगळी कामं कोण करणार? २ तासां चा िहशे ब पण ठे वायचा! आिण काय
खायचं याचा पण रोज िवचार करावा लागे. सग ां चे बरे वाईट स े येऊ लागले, बिहणी: "अगं, मेथीचा पराठा
क न ठे वत जा", िकंवा "िच ी खा. ती पौ ीक असते." सासूबाई : "अगं, सारखं िशळं खात जाऊ नकोस हो,
काहीतरी ताजं क नच खायचं बरका, मु लां कडे दु ल नाही ना होत?" "मे ा िभजवून मोड आणून उसळ
खात जा, हाडां नाही बरी असते या वयात." दे वा! आिण हे तर फ ४ े पैकी एकच आहे , बाकीचे ३ तर
धा ावरच!...
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मग मला जमे ल तसे थोडे थोडे बदल क लागले, लवकर उठून ैपाक क न ठे वून पिहला, िवकड ला ५
िदवसां चा ैपाक क न ठे वायचा य केला...साफ फसला! ऑिफसमधून थोडे लवकर िनघून क
टले
पण काही के ा काही सुरळीत जमे चना. मग २-२ तास करण सोडून िदले आिण इतर ३ े वर भर
िदला, भू क लागली की खाऊ असे ठरवले पण ३ आठव ात भु केला "जे टलॅ ग" आले ला, सारखीच भू क
लागत होती. पण वजन कमी होतेय ही सुखाची बाब. मग मला "डो लूज युअर माईंड" चा उलगडा ायला
लागला आिण हळू हळू जाणवले की, दो ी "लूज" होणे ही परवड ासारखे नाही. :)
शे वटी ऋजु ता ने िलिहले ले पु क हे अने क नोकर-चाकर असले ा लोकां साठी परफे
आहे असा मी
िन ष काढला आिण काही काळ तरी modified version चालू ठे वले. नाटकासाठी हवा तो प रणाम झाला
आिण अ ा कारे नाटका ा िनिम ाने मी आयु ात पिह ां दा डाएट ा नादी लागले खरी!
१ तास चालणे आिण थोडे थोडे खाणे जमले. नाटक झाले पण पुढे असलं काही चालू ठे व ाला अ बात
motivation रािहले नाही. "तुझे आता बास हं!" असा सग ां चा सूर येऊ लागला. मग झाले परत पिहले
पाढे ५५.... आता ऐकले ले जाणवू लागले, ४० शी जवळ येउ लागली की तःचे हॉम
कसे लाडात येतात
आिण िफट रहायला जाम मदत करत नाहीत.
मग पुढ ा काही वषात मी परत बाळसे धरले च, ते अगदी माग ा काही मिह ां पयत..... आता मा ा
डाएट गाथे त दीि तां नी का आिण कशी एं टी घेतली हे पु ा कधीतरी.

शीतल सोनार

श
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को

ाचं उ र

Early Bird
Registration ends
Jan 31.
Hurry!

क चड ‘सं

ृ ती’

सं ाकाळची वेळ. घरी पा णे मं डळी आले ली. चहा-पोहे वगैरे पदाथ संपवून िनवां त
ग ागो ी चालले ा. ब धा कामाची गो झाली असावी! कारण पा णे मंडळी िनघ ा ा बेतात होती. ह ी
कोणी सहज येतो असं ्टलं; तरी ऐकणा-याने ते कामासह येतो असंच ऐकायचं असतं. असो. तो भाग िनराळा.
एरवी पा णे आले की अंदाज घेऊन,
णजे कोणकोण आहे, िकतीजण आहे त, वगैरे गो ींची वद
ासेस, चहाचे कप इ ादींची ने-आण करणे या गो ी सोड ा; तर मो ा
यंपाकघरात दे णे. पा ाचे
लोकां ना बाकी लहानां ची लु डबूड नको असते. मुलं मोठी होतील तशी ही समीकरणे दे खील बदलतात. पूव
(आता पूव च णावं लागेल) एक गो मा कायम होती. पा
ां पैकी विडलधा-यां ा पाया पडून आशीवाद
घेणे! सं ृ तीच आपली ती! मोठं झा ावरही हे बदल ाचं काही फारसं कारण नाही.
ा वेळी दे खील याच सवयीने पुढे आलो आिण नम ारासाठी खाली वाकलो तोच “छे ! छे !! मी नम ार वगैरे
क दे त नाही” हे वा
थे ट मा ा सं ारां ना येऊन टोचलं ! या श तेचा मी िवचारच केला न ता. तसाच
रे टू न नम ार करावा तर आशीवाद न ी काय िमळे ल ही िचंता. तसाच उठून उभा रािहलो तर फिजती
अटळ. खरं तर घरी आले ा विडलधा-या
ींचा आशीवाद घेणे, ही आपली सं ृ ती. सुसं ृ त घरातील
मु लगा णून ती जपणं हे आपलं कत अशी िशकवण. ाच कत ा ा आदरापोटी मी झुकलो होतो की
ओ ामुळे वाकलो होतो तेच कळे ना! अशा िविच अव थे म े काही ण गेले. कसाबसा त:ला साव न
उभा रहातो न रहातो तोच आता पुढ ा
ीला नम ार क की नको या िववंचनेनं मला ासलं. थोड ात
ा बाईंनी forwardness ा no ball वर माझी च
िवकेट काढली होती. पा णे िनघून गेले पण
तसेच
रािहले . गो छोटी होती पण झाले ा अने क बदलां ची सा पटवून दे णारी होती.
वपुंचं एक वा
आठवलं ‘बु ीची उपासना हीच भ ी आिण भ ीने कृती हीच सं ृ ती’. आता िजथे बु ी
आली ितथे अंधानुकरण थां बलं. अंधानुकरणाचा संबंध हा िभतीशी येतो, भ ीशी नाही.
ा आिण भय याम े
ग त झाली की अंध े ची जोडी परं परे शी लावली जाते. परं परा ही सं ृ तीची सवत! सं ृ ती जे ा
कुळाचारावर िकंवा धमावर परावलं बी होते ते ा ितची परं परा होते. परं परा कायम रहातात, सं ृ ती मा
समाजासोबत बदलत जाते. इतर ा ां पासून माणसां ना वेगळं कर ाची ताकद सं ृ ती म े आहे. काही ढी
परं परा ाला पु ा पशू पात कट क पहातात. या दोघां तील फरक ‘वा’चता आला नाही तर नर काय नी
‘वा’नर काय सगळं सारखं च.
बघता बघता मी नम ार क दे त नाही हे मानाचं के ा आिण कसं झालं
हे च उमगलं नाही. जरा मागे वळू न बिघतलं की भरभ न आशीवाद दे णारे
िश क डो ां समोर उभे रहातात. या दोन पर र िभ िवचारां म े
समाजाची दोलायमान थती झाली आहे. पाठीवर थाप िमळव ासाठी
दे खील आदराने ा
ीपुढे वाकावे लागते हे good vibes चे फ
े टस ठे वणा-यां ना कसं उमगणार? बदल हा अटळ आहे आिण तो हवाच!
वाहाचं डबकं झालं की जंगली ाणी दे खील ाला तोंड लावत नाहीत.
सं ृ तीचही तेच, तीही बदलत रािहली पािहजे. पण बदलाला िवचारां ची
जोड हवी. वा िवक सं ृ ती, परं परा या समाजासाठी दु धावरील
सायी माणे असतात. दु धाला सायीचे ओझे कधीच होत नाही उलट
ामु ळेच तर ते वर येते याउलट साय फाटली तर दू ध दे खील ऊतू जात
नाही. (समाजाचा उ ष होत नाही)
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‘अित सव वजयेत’ असं णतात. अितिचिक ा हीदे खील मारकच. हे असंच का? ामागे काय
कारण आहे ? अशा
ां मागे ब तेकदा िचिक े पे ा तु ताच डोकावत असते. खरं तर साहे बा ा
सोयीसाठी आप ाकडील पंधरव ाचा आठवडा कधी झाला आिण रिववार एक सु ीचा िदवस ्णून
के ापासून जाहीर झाला याचा प ा आप ाला लागला दे खील नाही. आपले सगळे सण दे खील पौिणमाअमाव े ा हातात हात घालून येतात. मग उगाच रिववार ा सु ीचं करण कशासाठी? अथात स ा ा
ोबलाई क चर म े हा
चुकीचाच ठरतो!
आता काळ बदलला, ानु सार मा मं बदलली तरी चां ग ा वाईटाची ओळख होणं मह ाचं.
केवळ पाया पडणंच मह ाचं मानलं तर संपूण समारं भात दु लि त असले ा ाता-या आजीची आठवण
शे वटी पिह ा नम ारावेळीच येते. अथ न समजता वागलं
जे लोक
त: ा मुलाचे नाव दे खील
आवडीने अश (मूळ ाध) ठे वतात. न ा न ा ूबलाइट् स आ ा ते ा पुलंना चाळी ा पड ा िभं ती
ल
िदसत हो ा. ह ी यु ुब वगैरे सोशल मीिडयावर समाजाची अशीच अव था बघून फार वाईट
वाटतं.

संकेत मुंढे

भंग
धुंदीत तू , मी मगन म
मद म यौवना चुंबती
हे नयन माझे मदन म
धुंदीत तू , मी मगन म

जे अंतरी, ते ओठावरी
सां गू कुणा, सां गू कसे मी
िमलनास आतु र या सुरां
दे ऊ कसा पडसाद मी

िझरिमळ कप ातू नी खुले
रं भा रतीसम हा कमळ
भडकूनी जाई अंतरी
मदनापरी हा मन् भंवर

हे थं ड अंग, उधळे ेम रं ग
र ा परी, सुलखे िवहं ग
भेटू कधी ा यम यातना
ना होऊ दे , हा
भंग

िनरं जन ं बड
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Carrying Dr. King’s Legacy into the
Future

On August 23rd 1963, Martin Luther King Jr. rose onto the steps of the Lincoln Memorial
and proclaimed four words that would resound powerfully through the next five
decades: “I have a dream”. Through his inspiring and visionary speeches, energetic
marches and resilient spirit, Dr. King’s dream spurred the civil rights movement, leaving
behind a powerful legacy of social justice, civil rights and peaceful demonstration.
Although society has made great strides toward achieving civil liberties across the racial
divide since Dr. King’s death, our journey is far from over. Dr. King stated in his infamous
speech that “1963 is not an end, but a beginning”. He meant that he was blazing a trail,
and that we were just launching the movement. This year marks Dr. King’s 90th birthday.
We can honor our leader’s legacy on this special occasion by making a commitment to
continue fighting Dr. King’s battle for social and political justice.
One way to help carry forward Dr. King’s legacy of civil rights is to advocate for
marginalized people. During his lifetime, Dr. King represented the minorities by voicing
their concerns. He was a beacon of light for those who felt invisible. Dr. King’s
unmatched energy and optimism inspired millions. It is important for individuals today to
pave the way forward by making a commitment to speak on behalf of disadvantaged
people. Fifty years after Dr. King was assassinated in Memphis, minorities still do not
enjoy the same liberties as the mainstream population: Latino families are unable to
secure safe and affordable housing due to poverty and local discrimination. Black teens
are victimized and face death threats for the color of their skin. Children sacrifice their
right to a basic education thanks to underfunded and understaffed schools. Black
families are unable to get the health treatment they need because they are uninsured.
Silent prejudice, ignorance and poverty is at the root of many of these issues. There is no
simple solution to end this suffering. However, there are small steps that individuals can
take to help enact change on a societal level. For example, attending marches and rallies
will bring to light prevailing issues of racial discrimination and inequality in housing,
healthcare and education. Bringing these concerns to legislators is one way to raise
awareness and enact political change. It is also beneficial to join or start local chapters of
advocacy organizations such as Black Lives Matter or NAACP. Serving on a local
government board whose purpose is to portray minority interests is another tool. Power
is in numbers, and if we as a community commit to collectively advocate for minorities’
rights, we can begin to see real progress within our communities.
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In addition to advocacy, it is equally critical to
invest in local communities. People feel valued
once others show an interest in their lives.
Empowering a community may be as simple as
donating books to a rundown school, helping
out at a food drive or volunteering to tie
blankets for a homeless shelter. These small
actions can send a strong message to those who
receive the care: that they are worthy and
capable of doing more for themselves.
People can combat poverty by investing in local communities. This will not only empower
people to take ownership for their own actions, but also foster a sense of pride within
communities. Dr. King was a leader who inspired others to take ownership of their rights. His
sermons and marches garnered widespread support and activism because they empowered
people to take action for their children, their communities and themselves. Creating this
culture today can inspire people to take charge of their own destinies.
During the March for Washington in 1963, Dr. King echoed the hopes of a nation torn by social
and political injustice. Although our society has transformed significantly since then, the way to
inspire community change remains the same. Political advocacy, investing in communities and
leadership will enable us to blaze a new path toward achieving civil rights for all. In his speech,
Dr. King stated that “there is no turning back” on this path. We must face the future in order to
overcome the differences that divide us and embrace one another as brothers and sisters.
Above all, we must pledge to guarantee life, liberty and the pursuit of happiness – true
freedom – to all.

सुि या जळू कर
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प रवतन
संसारा

ा धकाधकीतून जीवनाची साथकता झाली हो ।

वृ

ा उं बर

ा

कृपालुं

ावर एकाकी जीवनात अ ा ाची पहाट झाली हो ।।

ा स ं गाने कृ

भ

ी अंगी बाणली हो ।

ऐिहक णा

ा सुखपाशातून मु

नको उं ची व

े वा अलंकार ।

न आस खा

हो

ाची िकमया घडली हो ।।

ाची नको चिव िम ा ।।

शोध सुखाचा क रतो मज अचंिबत ।
दे वावरी

ा ढ हाच एक मं ।।

ास एकची आता - गोिवंद राधे ।
आस लागली भेटीची मजला - गोिवंद राधे ।।
ानी, मनी,

ी वसे हा - गोिवंद राधे ।

एकिच मागणे, क णा करावी - गोिवंद राधे ।।

- निलनी गोरे
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ऑिफस नांवा

र

ा खाणीतील र ं !

#१ Kathy

मी ऑिफसम े नु कताच एक नवा ुप join केला होता. पिह ाच िदवशी मी मा ा न ा cube म े setup करीत
होते इत ात पाठून आवाज आला “Hi Sue, welcome to the group! “ मी पाठी वळू न बिघतलं तर एक उं च
िध ाड सुमारे ३०० पौंडी, प ाशीची, आि कन अमे रकन बाई कडे वर एक कळकट मळकट stuffed teddy
bear घेऊन उभी होती. ितने तःची ओळख क न िदली “ Hi I am Kathy and this is Fuzzy ( the stuffed
bear)! Fuzzy, say hi to Sue, she is new in the group.” ा संगाला तोंड कसं ायचं ाचा मी िवचार करीत
होते इत ात ित ा पाठी उभा असले ा एका coworker ने खु णेने मला सां िगतले she is lonely.
ाबरोबर मी सु दा एक मु रका मारला आिण
लहानपणी सोसायटी

टलं Nice to meet you Fuzzy !

ा नाटकां त काम करायची संवय असली की ं अ

ा संगां ना तोंड दे णं सोप जातं.

कॅथी ऑिफसला ने हमीं उशीरा णजे सुमारे १ वाजता येत असे आिण रा ी उशीरापयत काम करीत असे. ती
ऑिफसला कशी येते ते बघ ासारखे असे. एका luggage carrier वर एक मो
ाउन पु ाचं बॉ
असे ा
बॉ वर एक १३ इं ची TV आिण ा TV वर FUZZY महाराज िवराजमान असत. सं ाकाळी ं ऑिफस रकामं झालं
कीं ती TV लावत असे .
कॅथी मा ा शे जार ाच cube म े बसत असे ामुळे ित ाशी जा संबंध येत असे. ती एक अ ंत गोड
भावाची, उदार मनाची, भावना धान बाई, stuffed animal ला िजवंत बालकाचं प दे ऊन ा ा सहवासात
तःला रमवणारी होती. ितला math म े masters िड ी होती आिण ितच Ph. D चं बरच coursework झाले लं
होतं. ितने ल केलं होत, पण वषा ा आतच घट ोट झाला होता.
एक िदवस कॅथी मला णाली “ hey Sue, I am going for a meeting, if my mother calls, please ask her to call
home. Tell her Betsy is waiting for grandma’s call. कॅथीला मू ल नाहीं हे मला मािहत होतं णून मी ितला
िवचारलं “ who is Betsy ?”
Kathy : she is my cat
Me : how will she know your mom called?
Kathy: my mom will call and leave a message on the phone tape recorder so that
Betsy can hear grandma talking to her.
( In those days1990 you could leave a message on the phone recorder and you
could hear the message while being recorded!)
मी ितला ok
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टलं पण ित

ा आईचा call काही आला नाहीं .

ानं तर कॅथीला एका ोजे साठीं Kansas ला ३ मिह ांसाठी जावं लागलं . सोमवार ते गु वार ती आिण
FUZZY Kansas म े असायचे, शु वारी पु ा Fuzzy Kathy ा कडे वर बसून ऑिफसला येत असे. मग
ऑिफस मधली बरीच जनता Fuzzy ा समाचारास यायची, आिण जे कोणी भे टायला आले नाहींत ां ाकडे
कॅथी तः Fuzzy ला कडे वर घेऊन “ Fuzzy missed you “ णून ां ा भे टीला जाई. ोजे संप ावर
कॅथी परत आली त ा ितला account ने एक मो पां ढर शु stuffed bear भे ट िदलं. पण आ ी ाला फ
एकच िदवस पािहलं . कळकट मळकट Fuzzy ला तो snowball कधीच replace क शकला नाही.ं
साधारण Christmas चा सुमार असावा. India मधून ६-७ young मु लं एका ोजे वर काम करायला
आली होती. Kathy ां ची mentor होती. थोड ात सां गायचं तर Fuzzy ला भावंडं िमळाली होती. ऑिफस
म े potluck पाट होती.
ेकाने तःची specialty आवडती/special िडश आणली होती. मा ा बरोबर
काम करणा या रशीदने सामोसे क न आणले होते. थो ावेळाने Kathy ४-५ bags भ न भरपूर food घेऊन
आली. इत ात ितची रशीदने आणले ा सामो ावर नजर गेली. ितने एका ेट म े भरपूर सामोसे भरले
आिण णाली my kids would love this आिण ा इं िडयन मु लां साठी घेऊन गेली. थो ावेळानी रशीद
आला आिण जवळ जवळ रकामी झाले ली सामो ां ची ेट बघू मला णाला “सामोसे कहा गये? “ मी ं टलं
सामने वाली म मे दे खो. कॅथीके ब े खा राहे है. थो ा िदवसां साठी का असेना कॅथी ा मुलां ची आई झाली
होती.
ानं तर कां ही िदवसां नी ऑिफस मध ा Mary ला हाट अटॅ क आला. कॅथीला हे कळ ावर ितने ताबडतोब
Fuzzy ला Federal Express ने Mary ला comfort करायला ित ा घरी पाठवला. सहा आठव ानंतर Federal
Express ने Fuzzy पु ां ऑिफस म े आला. Mary ने ाला डो ावर पीस लावलेली straw हॅ ट आिण
डो ावर heart shape sunglasses घालूं न पाठवला होता. पु ा Fuzzy ला भे टायला लोकां ची वदळ सु
झाली.
पिह ां दा जरी हा Fuzzy कार िविच वाटला तरी १७/१८ वषानं तर इतकी संवय झाली कीं Fuzzy सु दा
आमचा एक coworker च झाला होता.
सुमारे २००७ ा सुमाराला कॅथी वरचेवर आजारी पडू लागली. पण ती ित ा आजाराब ल फारसं कां ही
बोलत नसे. ने हमीं आनं दी असायची. कां ही िदवसां नी ितने मेिडकल leave of absence घेतली. नं तर कळलं कीं
ितने रटायरमट घेतली .... अगदी कुणालाही न कळवता. आ ी कॅथी आिण Fuzzy ला खू प miss क ं लागलो,
आिण एक िदवस वाईट बातमी आली ...कॅथी cancer ा िवकाराने हे जग सोडून गेली होती आिण Fuzzy
िबचारा पोरका झाला !!
र

#२ Terry Chen .

‘Made In China’ ॉड ् स फालतू असतात हे सवानाच मािहत आहे
परं तू ते फालतू णजे िकती फालतू असू शकतात ाच उ म
उदाहरण णजे Terry Chen!!!
Terry आिण मी एकाच वेळेस Systems Engineer णून नोकरीला
लागलो. Terry engineering graduate होती परं तू ितचं खरं कसब
णजे काहीही काम न करता लोकां ना उ ू कसं बनवायचं हे होतं.
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Terry ऑिफसम े मा ा जवळच बसायची ामुळे ती काय करते आहे हे मला िदसत असे. ब तेक वेळा ती
कुठ ा ना कुठ ा training
ास म े असायची. मी ितला कुठ ाही ोजे
वर काम करतां ना कधींही
बिघतलं नाहीं. साधारण वषा दीडवषानं तर ती दु सरा ुप जॉईन करीत असे. साधारण २-३ वषात ितची ही
कामाची प त लोकां ा ल ात यायला लागली होती. नं तर ती कां ही वष कुठे तरी गायब झाली आिण मी ितला
िवस न पण गेले. नं तर सुमारे १० १२ वषानं तर ती पु ा मा ा ुप म े आली. Terry अजू नही job िटकवून
आहे ाचं मला आ य वाटलं !
ने हमीं माणे ितने वेगवेग ा training classes साठी तःचे नाव नोंदवायला करायला सु वात केली. ापैकीं
एका वगात ती मा ाबरोबर होती. एक णजे ती उिशरा यायची,
ास ची सव manuals आप ा ता ात
ायची. ( ा वेळेस IBM , ORACLE हे classes खू प महाग असायचे आिण
ासम े िमळणारी hard copy
manuals हा एक अमू
ठे वा असायचं. आता सव इं टरनेटवर उपल आहे ामुळे पु कां चं मह तेवढं
रािहलं नाहीं. ) नं तर ती जेवायला जाते सां गून बराच वेळ गायब असायची आिण आली की वगात येऊन च ं
झोप काढायची!
ास ा शेवट ा िदवशी lunch time नंतर गायबच ायची. ती मा ाबरोबर २-३ training
classes म े होती पण ितची वागणूक कां ही बदलली नाहीं. सवाना हाच
पडायचं की ितला अजू न जॉब
व न काढू न कसं नाही टाकलं !
शे वटी आम

ा ुप मध

ा एका व र ाने ससंदभ

ीकरण िदलं .

ज ा तु ीं नोकरीत नवा group join करता त ा पिहले कां ही मिहने तु ाला िशकायला लागणार हे गृहीत
धरलं जात. तुम ा performance appraisal वर “NEW TO THE JOB “ असा शेरा िमळतो. ामुळे आणखी
एक वष , पुढील appraisal पयत तु ी सुरि त! पण Terry बदमाश होती. ितला ही सव अंडी िप ी मािहती
होती. Next performance appraisal ाय ा अगोदरच ती दु स या िडपाटमट म transfer ायची.
ा
दर ान तुम ा supervisor ला कळू न चुकतं कीं ही
काही कामाची नाहीं. परं तु मो ा कंपनीम
कुणाला job व न काढू न टाकायचं णजे भरपूर paperwork करायला लागतं, ापे ा ा employee ची
दु स या ुप म े पाठवणी केली तर paperwork पण करायला नको आिण सुंठीवाचून खोकला गेला. अशा
रीतीने मो ा कंपनीत आपला problem दु स यां ा ग ां त मारला जातो.
एके िदवशी Terry मा ा cube म आली. ितचा चेहरा खू प रडवेला झाला
होता. ती मला सां गायला लागली “ मा ा मु लीन ल ठरवलं आहे . मु लगा
INDIAN आहे . “ मी तीच अिभनं दन केलं तर णाली मी खू प upset आहे . “I
don’t like INDIANS “ मी ितला टलं Indians don’t like Chinese either “
तर मला णाली, माझी मु लगी णाली “ you don’t interfere with my life
“ . She doesn’t talk to me anymore!
ा बाईला काय णावं ? मा ाजवळ येऊन मलाच णते “मला इं िडयन
आवडत नाहीत”.
व े पणाला कां ही सुमार? ऑिफसमध ा ब तेकां ना
ितने सां िगतलं होतं कीं ित ा बापाने ित ा आईला सोडलं होतं आिण आिण
तो ा ा mistress बरोबर रहात होता .
कां ही िदवसां नी पु ा Terry मला भे टायला आली. ावेळी एक नवीन िक ा ऐकायला िमळाला. Terry ला
कां हीतरी मे िडकल ॉ े म झाला. ितची मु लगी आिण जावई दोघेही डॉ र अस ामु ळे ती मु लीकडे गेली.
परं तु मु लीने ित ाकडे ल िदले नाहीं पण जावयाने िवचारपूस केली आिण ितला treatment िदली. मग ती
मा ाकडे जावयाचं कौतुक करायला लागली. मला णाली माझी मु लगी खराब आहे पण जां वई चां गला आहे .
मी ितला टलं तुला हा जां वई इं िडयन णून नको होता ना ? ती काय णाली होती ाची आठवण क न
िदली.
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सुमारे १८ ते २० वष Terry ा िडपाटमट मधून ा िडपाटमट म े hopping करत कंपनीला उ ू बनवत
होती. शेवटी AUTO companies ना जसे वाईट िदवस आले तसे ऑिफसम े अनेक गटां ना भराभर
कामाव न काढून टाकायला सु वात झाली. अशावे ळेस आिथक कारणां मुळे कुठलेही कागदप ां चे
पुरावे न दाखवता तु ी employees ना काढून टाकू शकता. ामुळे Terry ला layoff करणं सो ं झालं.
ानंतर कां ही िदवसां नी ऑिफसमधली एक मुलगी मला elevator म े भेटली आिण णाली “ "Guess
what?? I met Terry yesterday. She was in the training class at the same location where I had
gone for training class. She works for FORD now !!“
मनां त टलं वा छान! GM ला लुबाडून झालं आता FORD ची turn !
TERRY .... equal opportunity employee !!!
ता.क.

खाणीत अजून पु

ळ र िश

क आहे त. हळू हळू काढलेली बरी !

Shama Sukhtankar
Shama226@yahoo.com
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यं ांपुढे इथे किवता हरली!

TV, Computer आिण smart phone शी
नवी नवी ही मै ी झाली
नकळत मा ा का वहीवर
अबो ाची धूळ चढली

डोळे िझजले, नव-िवचार कुजले
तरी यं ां शी माझे स
सु टेना
फडफड फडफड िकती काळ क िन
िवचार िदवे मनी गुपचूप िवझले

आय ा करमणु कीने जे मना ासले
क ना करणे ही आता मापरी भासले

आता मी पण तसाच एक उदासीन
इतर शेकडो जसे इथे जगती
िवचार इतरां चे नकळत ाशु नी
बु वादाचा दे खावा करती

" चल िम ा, सहलीला जाऊ, का वे ली ंवर झोके घे ऊ,
क ने ा गगनी झे पावून ये ऊ, भाव सरोवरी डु ब ा
घेऊ"
कळकळीने मजला श सखे बोलले,
परी बोल तयां चे हवे तच मुरले
सािह ाशी अबोला आधी नकळत होता
मग यं वे डा जीव आळसावू न गेला
मग मािझया आळसाला चढवून झालर
'िलखाणास फुरसत नाही' असा आव मी आणला

आता मी पण तसाच एक उदासीन
संगतीचा- एकां ताचा मलाही कंटाळा येतो
चुकून धरला यं ाने अबोला
माझा जीव लगेच गुदम न जातो
मग का न का ां नी मजवर सावे?
मग का न श ां नी सोडून जावे ?
अरे रे ! यं ां पुढे इथे किवता हरली
आिण का वहीवर धूळ चढली

ऋतू ज दे शपांडे
(rutooj @gmail.com)
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